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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
امحلد هلل رب العاملني ، وبه نس تتعني ، ع أ مأر ور اا و ا واا  ن ،  

ه  و ب ه  والصالة والس ال  ع أ مأ ا املرني لني ، ني تود  ع د وع أ م

 مأمجعني ، وعأ رن تبعهم ابحسان ا ىل يو  اا ن . 

مأر  ا بع  د ث    ي  ول  الص  دور ، و زي  ا ال   دور املطالع       ت  ب  

راهتم العلمو  املنظ و  را ا واملنو ور . و و  ا السلف ورناقهبم ورآ ثرمه ورآأثو 

رن نيلفنا حيوون عأ رطالع  وخدر    ت ب الس لف لأن فا ا ال ن وة وق د 

ن مأرض لكم  ابلعمل ق ومم : ر اكرا الأوائ ا ا يلا لخأوا  ر ،  قال بعضهم : ا 

لأ ه يقط   ابل ر ال ع ن الع مل والس ع  في ه واجل د وايف حتص اد    ص و  ، 

عد عنه فيقترص ال   ر ع أ راق د  الأول ر ن الظ وا ر ، وحيما عأ التقا

و و  طر عظمي وقول نيقمي ، ويفيرض الصاحئ قفا الصاحئ  وقال غ ه و  و 

لو  ه  ن الع  اق العاق  ا يفييفل  ف ا يف    ء ق هس  تب  ا  الق  ول الص  :وإ : ا 

فيخرتعه ، مأو ء  قص فيمت ه ، مأو ء ر ل   فيه ،ه ، مأو ء طوي ا 

يجمع ه ، مأو ء مأ ط آأ في ه ريفلف ه فيص ل ه .  وق د فيخترصه ، مأورتفرق ف 

رن هللا عأ اكتب   هه الس طور ووفق ه ملطالع   بع ك ر ن  ت ب ور اثر 

السلف وجتديد  تابصا ونسا صا ورن مضاا ريفلفات ني تود  احلبي ب ع يل 

بن حسن العطاس ، فقد وفقين هللا لتجدي د نس ا صا وطباعص ا ع أ اله  

وراا  ها ااي وان املس م) ) قالئ د احلس ان  احلديو  ) احلانيب الايل ( .

وفرائد اللسان ( فقد  صلت عأ عدة  نس   ططوط   ملقابلص ا ورطابقص ا 

حيث مأن بعك النس  يوجد هبا راليس   الأ رى والبعك هب ا تص :وف 



4 
 

 

 

 

مأونيتب  ق مل . والنس   ال ص  ص لت علا ا وق النق ا واملراحتع   علا ا   

 اكل يت : 

     وق ي  همسر ا   1282رحت  ب ني  تن   4 نس  ا صا ططوط    يرخ - 1

الن  او و  ال  ص اك   ت   ح  و ة احلبي  ب مع  ر ب  ن ع  يل املو  ىن العط  اس 

 املتوىف ابملدين  املنورة 

ططوط  بقمل الستود نياق بن عيل بن حسني ب ن   ود العط اس يرخ  - 2

     1300نسا صا نيل  حت د  الوا و  نيتن  

بن معر بن اتوخان بن ع د احليش   يرخ ططوط  بقمل الستود نياق  – 3

    رن ر تب  نيتود  اجل د امح د ب ن عب د  1344حمر  نيتن   3نسا صا 

 هللا بن طالب جباوه . 

ططوط  غ  رع روا اككهب ا لع د  وحت ود الص ف ات الأوىل والأخ  ة  - 4

راا و  الص اك ت حبو ة ني تود  وحيو ا الأا الأب ر ع د اب ن ني تود  

    27/11/1411امحد املتوىف مب   امل رر  الواا معر بن 

ططوط  غ  رعروا اككهبا لع د  وحت ود الص ف ات الأوىل والأخ  ة  – 5

و  الص انيتتعر  ا رن ر تب  الستود ،ارد بن صاحل بن حسن العطاس 

 حبريض  . 

ططوط  غ  رعروا اككهبا لع د  وحت ود الص ف ات الأوىل والأخ  ة  – 6

هل   مأيب فضا . ولع  مأ،د املشاخئ م

ططوط  بقمل الستود حمس ن ب ن ني اق ب ن ع د )  هب ب ( العط اس  – 7

     1404   يرخ نسا صا  25/10/1425املتوىف ابملدين  املنورة   
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ططوط    بق  مل الس  تود ع  د ب  ن عب  د ال  رمحن ب  ن عل  و  العط  اس   – 8

    رت  هللا حبواته  12/3/1422حبريض  يرخ نسا صا 

عمتدت   النس  كأنياس عأ اخملطوط  ال ص  ص لت علا ا   وقد ا 

رن ر تب  ني تود  اجل د امح د ب ن عب د هللا ب ن طال ب حي ث يوج د هب ا 

تص:و ات ورالحظات و و اجلزء الو ا  ر ن ااي وان ، والنس خ  الوا و   

الص  صلت علاا ر ن عن د احلبي ب مع ر ب ن ع يل املو ىن العط اس اجل زء 

ورراحتع  النس  املهمسورة مأعاله عأ النس  الأ  رى ،  الأول رن اايوان ،

حي  ث يوج  د   بع  ك النس    ر  اق يوج  د   الأ   رى ، وال  بعك فا  ا 

ضاف  ا ىل راق  ق  رن نس  اايوان املهمسورة فقد  تص:وف مأونيتب  قمل . وا 

ق  قا بعك القص ائد ر ن  ت ب الن اكم و  ه  بع ك الأبو ات املت داو  

لوه والص ق ك ن روحتودة مأيض ا يف   نس   ااي وان ويفريفلف ات  واملنسوب  ا 

الناكم مأضفنا ا ومأثبتنا ا  نا لتمكا الفائدة ،    ق مأيضا تعلو  ع أ بع ك 

القصائد ورنانييشصا . وقد نيتب  يل مأن مقت بنساخ  ااي وان ي دوو وكرتيي ه 

عأ حروا املعجم ررتني ، املرة الأوىل معلته حتزئني ، واملرة الوا و  ثالث   

حتزاء راا ر  فصا احلمك  ع ن امحلو ين . و  هه امل رة الوالو   طباع   ابله  مأ 

ضاف  عدد رن القصائد والأبوات ال ص ق ك  ن  الطابع  ) احلانيب الهيل ( وا 

   النس  السابق  . وقد متت رراحتع  النسخ  والطباع  عدة ررات . 

 وبع  ون هللا وتوفيق  ه مت  ت رق  ابة املطبوع    الأخ   ة ع  أ النس    

اخملطوط  عند رضحي الناكم ابملشهد واك ت  هه مأرنو   ابلنس تب  يل مأن ت   

املق  ابة عن  د رضحي الن  اكم و ن  ت رستتص  عبا و  لع  د  وحت  ود املتف  ر  



6 
 

 

 

 

للمقابة ول ن برب   الناكم متت املقابة والتص:وإ عن د الرض حي   املش هد 

 مبساعدة ايف  وان املوفقني ال تو  مأني ؤمه : 

 د الرمحن بن طالب العطاس الستود معر بن عب

الستود صاحل بن معر بن صاحل بن حتعفر العط اس امل درس ب رابمل املش هد 

 اذل  قا  بتآأنييسه الستود املوف  عبد الرمحن بن اتو  بن نياق العطاس . 

 الستود عبد هللا بن اتو  بن معر بن طالب العطاس . 

رحت ب  18وقد اكن يرخ املقابة والتص :وإ ي و  الس يشت املواف    

وو  بعد مأن مأنصونا رن القراءة الس تنوي  ل ت اب   وإ البخ ار   1430

رحت ب وح    1  الهجر ن   دار احلبيب عيل بن حسن العطاس رن : 

رنه . وقد اك ت جلساتنا للمقابة ر ثف  تبدمأ رن بعد اله وق وح    17

كهرا ورن بعد ص الة العرص  ح   م   ر ا ا ار . وانصون ا ر ن الوا و  عه 

   وامحلد هلل اذل  بنعمته ت   1430رحتب  22املقابة حضوة يو  الأربعاء 

ه  و ب ه  الصا،ات وتتن زل الرباكت ، وصأ هللا عأ نيتود  عد وع أ م

 ونيمل . 

  امحد بن معر بن طالب العطاس     

     12/8/1430املالك : 
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  بهة ريفحتزة عن امليفلف

 و احلبيب عيل بن حس ن ب ن عب د هللا ب ن حس ني ب ن مع ر ب ن  

عبد الرمحن بن عقيا العطاس . واات ه الش توخه فاطم   بن ت الش تو  مأيب 

 ب ر بن اييان بن امحد بن نيها بن احساق . 

ربو   الو ا  ني تن   12وا ريض هللا عنه ببدل حريض  ل وة اعع    

 جهري  .  1121

وااه و و ق   زل   الس تن  الوالو   ر ن مع ره ،  ف   وت وىل تو   

كربيته وهتهيبه جده احلبيب عبد هللا بن حسني وجده احلبيب حس ني ب ن 

 معر العطاس . 

اكن ريض هللا عن  ه ر  ن مأول الص  با ا   وفا ورتعلق  ا مبج  ار  ا      

وا حرض  جملس ا  وجمالس اذلمسر والعمل اديد اذلاكء قو  احلافظ  ح  ا   ه ا 

وفيه رن ينشد الشعر مأويلق  درنيا حيفظ لك   ي دور   و  اسل س ر ن 

 دروس ومأاعار وغ  و  . 

اكن ريض هللا عن  ه رمت ن  ا   العل  و  وفنور  ا ورعرف    قوا يا  ا فق  د  

صار لقوة اقتداره وحسن  ظره وا تباره خيتار وبصطف  وخيرتع ويقتف  ر ن 

را مأراد وييف  رن ه رااني تتجاد   ظم الالك  و رثه و  تتيعه وقفره ، فينشئ

ن مأراد   واتوه وجمار  رشتوه حماورات البل اء وجمارات الفص  اء  . فا  ه ا 

ن ت دىل ا ىل حم اورات الع وا  والأءبو اء  اكن   ريدان نيتباقهم رص لوا ، وا 

ىل مأفهاهمم تن زيف وت دلوا ، لأر م   ه ره اكلأطف ال   ربام   ع أ  تن زل ا 

 همه . وراث   بوي  وحراث  علوي  . رايبل ه علمه وعأ قدر ف 
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ع رته للمشهد : اكن روق  املشهد جممت  للص و  وقط اع الط رق ،  

واك ت مأ باء حترامئهم تتواكر عأ مسعه ، فزتجعه مأ باء اسررني ويتآأق له ا مأا د 

الأق ، فشوات مأرنه وضاق ص دره الرح ب ، فق رر ق راره احل  مي احل ا  

ىل ال و  وار  حي  ث يق  مي الأ ار لو   اول قط    داب  ر  مه الس  اف فا تق  ا ا 

يف الوق    وحيوا ال ووار ا ىل دار مأرن وعافي  و داي  وصالح ، و و يفمي   ا 

ابهلل و و حستبه و ع م الومسو ا ، فت وىل ع أ هللا ومأق ا    ال و وار ني ابقا 

واملشهد ال ن ، فآأمسرره هللا بعو ه فاني تت الت ت   الأرا ا ائف   الراحتف   

ىل مأرا م  رن    رطمئن  . ا 

وقد معر املشهد ومأقاره عأ مخس  صال : ال ون   ع ون مجو   

املس  لمني ، ومأن  س املستتوحش  ني ، وص  ة املنقطع  ني ، ومأر  ان ا   ائفني 

ونيق  العاطشني . ممت وال ق و  ص أ هللا علو ه وني مل ) ا ل   عو ال هللا 

ومأح  هبم ا ىل هللا مأ فعه  م لعو  ا  ( وق  و  علو  ه الس  ال  ) ر  ن ق      ابر  ور 

ني فليس رام ( مأورارعناه . واكن دمأبه ا ص الح وات الب ني والفص ا املسلم

بني املتخامصني ، وقد عقد  د   عار  ا ارة ب ني مجو   قيائ ا حرض روت 

رن بالد املهرة  قا ا ىل بالد بلعبود والعوال  ءراب ؛ وغ  ا ردة اهر ربو  

  الأول رن ىل عا  بصورة دوري  . 

دة فن ون وم داب قَ اأ مأن جتمت     مأرا علوره وفنو  ه فق د ب ر    ع 

غ ه ؛ فف  علو  الق رم ن  ب ف فا ا و  املالحظ ات   تفس   بع ك ال وت 

قَاأ رن نيتبقه ا  ا ا غ  ه ر ن املف   ن ،   ه    ع مل احل ديث والس تن  

ن  املطه  رة مأاب ابلعج  ب العج  اب جت  د و  بين  ا واحض  ا    تب  ه ، راحت    ا 
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ب ال روا امليف ق    و ت اب ني فين  ائت ايف طالع ع أ  تب ه رث ا :  ت ا

البضائ  اجلزء الوا  ،   وك عن اجلزء الأول اذل  كرمج لنفسه فيه كرمج   

وافي  اافي  قَاأ لأ، د ر ن الس ابقني مأن ك رمج لنفس ه . و  عل و  الت ارخ 

وعلو  السابقني وخاص  راحترى عأ جده ايف را  احلسني ب ن ع يل ب  ربالء 

الفص ا و  في ك قص ودته العص  ء ال ص رد هب ا  رن الفل  الضا  فقد مأا تب 

عأ الرو  . ومأرا علو  الطب فقد بلف فاا راق يبل ه غ ه ، مأ ظ ر  ت اب 

الروا امليف ق  و تاب الرنيائا املرنية فرتى فيه رن التش خوص العجو ب 

والوص  فات العجوب    ر  اهع  ت  ه ا مم  ا  س  م  وتق  رمأ . و  عل  و  الف    

 الزراع  مأاب ابل ء ال ث  .وايف حتامتعوات وعلو  

من ا  ىل التوقف للرا،  وا  والعجوب مأ ك ،ني تقرمأ مأ،د  تبه يف تاج ا 

تود لو ستتطو  مأن متيض  في ه ح   تبل ف م   ره   جمل س وا، د دون لك ا 

ا تباع ،احتت ك مل ا في ه  مأورلا ؛ لأ ك جتد فيه املتع  والرا،   والس لوى وا 

وي  و شخوص الوق ائ  ايف حتامتعو   رن احلمك واملواعظ والنصاحئ اايني  واا و

جتا ات احلواة  ووض  ،لولها ورا مأاتبه الوو  ابلبار،  .    ىل ا 

و  الر،الت ال ث ة   اكف   ودون حرض روت وامل الك والش :ر  

وواد  هر لنه ااع وة ا ىل هللا ابحلمك   واملوعظ   احلس تن  ممت وال ق و  

احلس  تن  ( و    ون   تع  اىل ) ادع ا ىل ني  يشيا رب  ك ابحلمك    واملوعظ    

ر،الته عال ابل تب ويف  تف  حبفظه ر   مأ  ه ق و  احلافظ       مأني لفنا . 

لو ه وق رمأ علو ه ،  وا مس  بعاق   راكن و  ب ا  واكن يطلب العمل والعل ء وا 

وا احت  اج ا ىل  ت  اب مأومس    مأ   ه روحت  ودا   ب  دلة مأوحم  ة و   ب بنفس  ه  وا 
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ف ادة  وايف ني تتفادة . وق د  ظ م مأومأرنيا رن ين وب عن ه يف حض اره ب  را ايف 

نيلس  مأخهه عن رشاخئه ال را    قصودته الص رطلعها : مس  نيائيل عن 

نيتناد نياديت . و  رثبوت    اايوان .   ني  ا 

وديوا   ه    ها اذل  ب  ني مأي  دينا فق  د ا  اع وواع ب  ني الأوني  امل 

احلرضري  حرضمه وابد  صم وقَ اأ مأن جت د واعظ ا مأوررا دا مأوح  ن مأور ن 

يف وهستشهد بالكره ورنظوره الع هب لأ  ه  عار  الناس رن اكف  الطبقات ا 

ق  د مج    في  ه ر  ن عل  و  التوحي  د والتفري  د والتق  دهس والتن   زيه و ايف ني  ال  

وايف ميان والوقني وايف حسان والأرسار واملعارا ، واحلمك واملواعظ والت: ف 

والطرائ  ف ، واحلق  ائ  وااق  ائ  ورعاجل    القض  او ايف حتامتعو    والزراعو    

الأرثال الشعبو  الص يفكزال  س  هب ا الرمسب ان   ىل ر اكن ر ايعجز عن ه و 

بت داء  ظم ه للش عر   حي اة ج ده  فطا،ا البل اء رن الشعراء . وقد اكن ا 

احلبي ب احلس ني ب ن مع ر العط اس حي ث اكن رال ر ا   وحيرض  جمالس ه  

وقد بدمأ بنظم الشعر رن ،ال مسو ه ص  ا وقد مأوقفه ج ده احلبي ب حس ني 

قال   مبارعناه مأكرا الش عر ال ن واجت ه ا ىل حف ظ الق رءان والع مل وعائ ده و 

  . مث مأاب بعد و  وعد اتوخه احلسني بسهو  وارد الشعر فاكن  ظم ه 

علوه مأ ون رن  ب املاء البارد   حر الهج  برب   دع وة ج ده وا توخه 

 احلسني فنظم رايعجب السارعني ويطرب املستمتعني . وق د وص فه الش تو 

عبد هللا ابنيودان    تابه حتوا ر الأ فاس بعد ا  راد العبارة الس ابق  بق و  

: وصدق ريض هللا عن ه فا   ه بل ف ر ن  ظ م الق ريك وص وغه ر ن احلقيق   

واسا  وايف نيتتعارة والترصحي والتعريك ريل ا تقرص عنه بالغ  الشعراء ر ن 
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بداعه مت نا رفرط ا ، ومأن ر ن اب ل ف   وص ف حيث مأ ه مت ن   اخرتاعه وا 

نش  ائه ق يف  ه  ط  آأ ، وق    ر  ا  ططا ، ب  ا      ورد   الق  ول امل  در  :  ا 

،دثوا عن بين ا رسائوا ويفحرج . و ها دلوا عأ راومسر ه رن قوة فطنته 

ونيالر  حوانيه الباطن  والظا رة ، ورسون  ور الهداي  عأ مجو  مأحتزائ ه 

درة الب ا رة . وي دل ع أ ومأراك ه رايبد  جعبا عن احلمك  البال   ، وعن الق 

تضلعه رن العلو  العقلو  والنقلو  والأدبو  والهعو  ، وءزارة ووق ه وفهم ه 

ن ورث ع ام  صوص وات   ربى  ، اذل  ق  رثه عن مأبوه ويفمعه ، فهو وا 

ردادات تتواىل وترتى ، تع ود ع ن فهمه ا عق ول وو   ورزوت مأ رى ، وا 

ثا  هه الأحوال واملقار ات الأفها  خانيتئ  ح ى ، واله  ، ى ، ل ن ر 

يف عن عناوت ني ابق  ، ورالحظ ات يفحق   ،  والعطاو واملنايفت يفك ون ا 

لهو  علوات اممم . ا     نيتب  هبا القمل ومأوصلصم ا  اا بعد اجلهب  ايف 

ريفلفاته ورورواثت ه العلمو   وال ص   ج د رة ابلعناي   والتعه د ل    

تبق) عأ رر اا ور رصا   حمفوك  ينتف  هبا ىل حتيا ل  شف رن رعوا ا 

 العهب ؛ ويقطف رن مثار ا الوا ع  ؛ فهي   و ة راا : 

 تاب القرطاس   رناق ب احلبي ب مع ر ب ن عب د ال رمحن العط اس  – 1

 حتزئني 

قرطاس  ح راتب احلبيب مع ر ب ن عب د ال رمحن العط اس  تاب ال – 2

 حتزئني 

   الراتب املسم) احلصن املا    3

 الروا امليف ق  ابلألفاظ املتفرق   –4
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 نيلوة احملزون وعزوة املم:ون  – 5

 رزاج التسنمي   حمك لق ن احل مي  – 6

 الشوارد والشوا د  – 7

 ايف اارة اذلمسو    بعك مألفاظ الوصو   – 8

 قالئد احلسان وفرائد اللسان ) ديوان اعر  ها اذل  بني مأيدينا (  – 9

 العطو  الهنو  والوصو  املرضو   -10

 خالص  امل من   ا  هللا الأعظم  – 11

  ف  الأدب ونز   العرب ) تعلوقات عأ رقارات احلر ر  ( – 12

   املقصد ا ىل اوا د املشهد  13

 املوصة   الرنيائا املرنية والونيائا – 14

   اخملترص   ني ة نيتود اليشه  15

   نيفين  البضائ  ومضون  الضوائ  ) حتزئني (  16

   الأواكر العهة  17

   رمحه هللا رمح  الأبرار 1172تو  ريض هللا عنه ابملشهد نيتن  

ومأني نه اجلن  دار القرار و فعناهللا به وبعلور ه ويفحررن ا بر ت ه   ااار  ن 

   دع  مأ  بل ن  ا ال    ل   معلن  ا    ها ويفنس  تيعد وق  وع م ر  ني . و تار  ا يف

ا طاء ، وراخيفف علونا رن التعب مأن و  ق    ن رقص ودا ب آأ  ، ال . 

ررمأ رمأى خلال فآأصلإ مأو لال فسمإ . وص أ هللا ع أ ني تود   ورمح هللا ا 

ه  و به ونيمل وم  ردعوا  مأن امحلد هلل رب العاملني .  عد وعأ م
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 لرمحن  الرحيم بسم اهلل ا
 } حرف الباء املوحدة {

بوات  تهبا عأ مأبوات بل ته ر ن الش تو  عب د الق ادر ب ن الش تو   هه الأ  

عد بن عارر بن عبد هللا بن نيها بن الش تو  امح د ب ن ني ها ب ن احس اق و  

  هه : 

  } قال رضي اهلل عنه{

 ال بب   اب،  الزا ر املا ر ءويط  مأبديت بك و اذل  ابمسه  س  ا شب

 اجعب جعب ــو ما مأرواح بني مألواح ي  ب  قدرتك كزحت        اا بنود املهب

 اهما وانيتتجب     عأ خلوقتك مع ا ع  ومك  عم مج يف سب ملن قد حسب

 ومأحيوت ويح ابملا ىُل طــلوق دب  للك طاي  وعايص رعتد    حتنب

قرا   ا  وربــــنيتب ا ك هللا وقُدوس ر  رب  تــــ ورزنل والض:) واق ورزنل ا 

 عرا وتب ـــتوبه ويونس وحنـا ا رسا واُ   وم وت الشـفا للوصبوالنور والطور 

 نيوره رسوره لق     ار ا  ون الصعب  النا  تسب  فال    ص روم وت الأ 

 اليل ُحهبم قد وحتبوا ا ال سا الستته   ب :قها واملط         هر رن مجو  العتب

 اَو  عنه فن مسسب     واحيه بهمسرا جت  عأ عبدا مجو  ال ربنيا  تفرج 

 فقلت حيا ونيهال وال     هنا والرحب  مث قال بو ود جا   ط فيه الطرب 

 مأحسنت   اللفظ واحسن اكتبه و   تب  مأ ال مبسطور عبد القادر املنتخب 

 وابه هب ومقت حتوب ورن قد جا حت  ان ابملسطور لـــَ  َولَبــفَُرحت فرح
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 طه برب   قو  قدا قد بدا   راس    وحقه الفرا يف املستنون واملستت:ب

 رءب  رنه الر ب جا رويف ـــا وفيه ال  الب ورن يفطلبر اق للطــــلأ اخالق 

 د النور رن ومسره تطوب ا طبـــع  واثىن بز ن الونا وا ابه اليل  ب

 ابب رفتوح دائـــم دوب راحيتجب     و الستند واملدد عاجا و  املنقلب

  و  رص  ،ني يعد  ىل غادر و ب  ا ىل رار القياره واصط:ب ابلرحب

 بيت الويف وامحلوه واحل ِ       واحلَدب  و و نيلبنا ودرمهنا اذل    املسب

 تيشت يدا رن تعادا خاب نيعوه وتب   ار مسب وغارة هللا  ــُـِاِ ىل ر       

لومك  ربوالصاحلني   رب  و ا املقـــا  الرفي  مأ افمك والع  مأنيعدوا رن  و ا 

 ابهلل يفت         رتمسون النوا رن غ  اب  قوروا بنا   املعا  فا ن رن َحْب َحْب 

 والعطاس وا ا الرتبوالشتو  بوب ر   ال   رسبعـــــمق ورقد  ونيقاا ال

   حساب  ءضبعأ ا صو  الشوا    ال تنصب صبــ ب ا مسراره عأ راق

 اا عطبــرن  قم  الفيا رن جسوا ف  وايج  يب ختيل اجلول رن  ت الث

 فا ن الِع       دا قَلأت النوه مم والهوب  ر  ه   رص رويف  لَع          أ قرب

يف ر  ،أ رن غدا وا تدباوبعد مق اد و  ن تلف وا قطب راعاد اب رحت  ا 

 َر ِِ       ن علاا  يك امل  ه والشلب  كعب وانشط ولبرن فوق محرا  ناق  

 وانه علاا ورحي النرص      وده قرب     غداويه غدوى ابلوعور ان ثب

 ورب   واحت زع طافه طوفه ابلفزع وال  رن قري  الشتو  ابلوعار عايل الرتب
 ررحو   رعش   التلو  القصبيف ال   وابطن هبا ال     ن اذلبر بني اجلرب

  رض ورن نسا عارر فيه حمرض عصبلأ ا  واقصد هبا احلمث تلقا فيه ىل الطلب

ن اكن يعناا  ف  مأب    وقا لشييان قال الستود ا  ك   مأب   ناا رنه تنب    ا 



15 

 

 

 

 

ر  البدل  زوره الأرب   وبعد راينقيض   ابل  واقصد احلوطه  زول التعب ا 

ـا القول والز  الأدب  نيها حرا اذل ب وانشد عأ القادر   و ِِ  مأعطه  تابك وِق

 ر  ان صنوا تعنِا وااتت ا وااتت ب  وقا   مأعهر رن الاكلف وخه راعرب

 وخالط مأحت   زاه ح  ا  ه لطعمه قلب  وقلت وصنو    ردل خلط ونيط حب

عرتب   النوب  راقط َ لبا بال     ردل لهالب  لب  و ا  مأوصوك وصنو ا 

 فا ن املقاد ر غالي         ها لنا قد غلب  مكه  تبــفاصرب ونيمل ملا املوىل حب

 بار رثا اجللبود   قيض  اجلــــ ـ عي   ورس ا قد توارى وا تفا واحتجب

ح       رتب   رثده   ءشبــرهبه رعووا لكه ح  والوا وه ورطوع وا  ران ا 

يف عداوه ونيب  زب الرابــال يــبه وحت و رصوا محل   راحرف  الناس فيه ا 

لوه ا جنهبجبهب  احل  هتــــ  ل ن عىس  ف   هللا واص    حتنب  د  رن ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 و وا اسا ب  ِهر رن حتفا  و اب  مأبو حسن قال رن ق يقصد احل  خاب

ا  يفتعظم احملنه تـَـقَ   متيس رصابرن رصع  الب   والعدوان   نابْ    احلــــ ــِقدأ

وا را ت ح  قارب ا ىل قوس قابافنا عوال اذل    ابـويف شار  ويفتفنت ا 

 عد املصطف) رن رؤس رؤس النساب  جاب  واد ه رويفه لــَ  قا  دون احل

 وو  رعك عند    طاق ط  ال تاب  و  عند  راهد عندا رنوع  اجلناب
 طريقك علونا   مجو  املشابواف   رن فيضنا وا ت دار  فاعترب   احلساب

وا قلت صأ هللا وابرا وتــاب  ابـعند الصاله التشهد وااعا يفه يف ا   ا 

ه  ال ر ال را  الطي  العد  ُ ديت الصوابوا صت ملاقا    ابـعأ النا وم
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وا  نت قار    تابــــ فا ه كلكم عأ قصد ااعا والع     الص:ف اب،تسابوا ظر ا 

هل معران   واب فا ن النا راطلب رنك حتزا   ث  والشورى ورن دار صابحنو م

يف املودة   القرىب وحنن   رن ىل جا ب  شوا ا   فينا اللباب  رابالِق     ا 

 ورن اتنينا تلقـــته املصيب الصعاب  رو  ب   ا  ـــتسابآأ رن حينا  ل ر

 اب شديد فيه ا  صــــوالقرب واحله       العاج  راهشوا النور   ايف  تساب

   قو  الفصا يح الفصا فيه العجاب     وصف اتوخنا احلداد  ظمه وجاب

 واف ر ملاقا  الصدي  خ  الص اب   فامس  وط  برص املعروا متيس هماب

ن قراب  عد خ  يل رن قراب  فا  ه فتإ لأ ا قصد احل    احل  ابب  قال ا 

 و  عدل عد  مج  بني ال من واذلئاب  املـــوابوقدوة احل  بن عبد العز ز 

يف ويف عرتة ال       راعند  عدد وا،تسابوالفاريض قال    هاد  طوال الرقابا 

 عد املصطف) واملرتىض ابت        راب  ابــوا ظر نيلفنا جتدمه قو  ُجاِل جن

 وابنه عيل مث عد مث عيىس الشهاب  ابـحسني وابنه وابقرمه وحتعفر رت

 ابــــواومسر عد وعلو  مث عيل النج  املشهور علو  املهابامحد وعبد هللا 

 ابـوعلو  املنتق) وابنه عيل اتو  ط  ابــواتو  ررابمل وابنه والفقيه ا ط

 ا الضبابـوجن  الشتو  عبد هللا رزي  ال واحلجابـــوابنه عد ونيقاا الع

 اذل  صوته روار  احلدابعقيا صنو    وعبد الرمحن عبد هللا ونياق وجاب

 معر وجن  حسني املصطف) للهاب  وعبد الرمحن والعطاس قطب القطاب

 وابنه حسن واا الناكم متا  العباب  د هللا املستتجابــوابنه فقيه  املال عي

  ستتصعب علونا العقاب و و ر  ،ني    شتتد ا صو  ال ضاب و و ر  ،ني 

ن ،د   اب     ولكهم قال مشيس رانيرت ا ه  نيلفناوغابتوارى رن يف سب ا 
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  ا اجلناب العيل عند اس  واذل اباو  عىس هبم يعمر الوقت اذل   و  راب

 والوا املر فات القضابغ وا علونا   هابــــد يـِغ وا علونا وخلوا ىل اكر

  وا ب اره وااره   بشاره ص    واب   زيد نيعده ورفده رن حروا احلراب

 وا   ابلهامش  يل كللته الس اب

 }وقال رضي اهلل عنه {

يف رن امل          توب  مأوصوك وابعوا فانيــــم   يفتف   زع ا 

ن اكن رستثقا مأوحمي      وب  راقد قىض هللا يف رحت              ا 

ن تع  دعـه ر ــــ  وابعد رن الل       و  واملعـتوب  انيها وا 

 لوبويفيصدا عن املط                   بايل مبن هشتن ويف ت           

 وص        رب ا ابلظــفر رعقوب  فا ن املع               ايل لها رطل 

يف و و ق         د غدا رعتوب    ا  مأرف  ل يونيف رق       را  ا 

            ر وا حمبته رن يعقوب  وا وته   بدا  رق                 

   ربه امل سوب  واكل رن ص           مه ُروحترن َحسدوصار 

   ال جملوب       وراح بني امل     علـــ خلوه   الب  يتل              

    لوبوهللا غالب ويفر            ص            رب ملويفه وانيتتوضـ 

 رن الع      طا الواني  املو وب  مأعطاه رن فوق رايط          م 

 رن ء        نيهنا ويفحمسوب            ني ه ومك و       اد رلمك 

 وب  حبمك  ال            رب للمرب       وانيتمت  ا  وته وانيتتقط  

 ا املنصوبايــــــجبا ــــك الط  وقالوا اءف        ر لنا واافـــ 
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 اتبوبلأ ارن احمل        احتر      فصار طرفه ل        هم يدرــــ 

يف ريض ح     عاد عتب ويفا             نرا    مه املصبوب  ا 

  ال همووبمتيس برؤس العُ       وصاح رد ال       هوى وامقــــ

وا حت     اا مأ  رش وب  مسن رن ،ديث ال شتمي مأصق   وقا ا 

   الطوبمتيس    الط  و     رن رراعوه يفكرت            را

 و ه املتبوبيبأ يع                د  وع  مأورثا صايح جليس مأ 

 نوبــــ د ال ــ و   اايـــم عن    ه الشــنوعرنظر الناق        را

 روب  مييس هب     ا ديـــمها جم   ب يت          تقارب اجلرب و 

  م  امل صوبهتمي    ق            ا    هستب ِطْر رنه ق        د

    اسروب فسك رن الناف      فال متن  رر  ها رق                

 هاد  املندوبحم      مد ال         واني  نييشيا الهدى واتـب 

  بوبحم              ائ  اا ن و   ا الـه  ا    رأع     عم الن   

  دوبصالة دامئ دوا  ال             صأ الصمد والعباد مأمج   

 يوح النوبحت العسا    ورا    دا  برق امحل) تلم           را

ه  ورن يت                ع    املص:وبرن  ب خ  املال    ب  لوه وم

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات خياطب فااح ره ع ان وهوب عنه بلس ان احل ال  

الص   مأ ط  رن لسان املقال ، ويُعمِلِ مأ ابه الأدب اذل   رف  الرتب 

  فقال :
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 يعجبك يفطــــاب ل نه ِخزِن رايطوب   ان قد ينقا ومأيفحتـما يطوبـمأبوا ع

ن طاب افت اساريد البعوده قريب   ر  شا عأ اجلوالن  ستبه ويبمي  وا 

 ولو كلكم لقـــال مأرقُب وقف وحيوب   ب ا هوب ول نه          رس راهوب

 رتيبف  يل  و ورست بك حتول بني الص  الصعوبوا درت ال ري  طلعت بك صبإ 

 ال ريباعا عأ و  منا حيث مأرا روىل   و  املضايب ايشيه الهندوا  الصلوب

 جموب بواد ورست روِجه ا ىل املوجه   و  حسور املهينب والرضوا الشتنيب

 الل وبو  حو ره عأ املرحت  قطعت   جنوبوصلت بك ُحول مك رن اتو  اكرا 

 و وبوحتيت نيتنج واحل ه وِ     واحلر الشديد املهيبصربت   القر 

ىل ِ،لأوه وحتيت  العرمسه يو  طوب  ويفجتــــا ى ولوحتــا   وره    بيب  ا 

 م عأ  فسك وتنىس الرمسوب همال تنع  هموا مأوءريب عرصهومأوصوك ا ىل حتيت   

 الوغد و     وب  عيلىلوا،هر تُو    ز  رتيب     شإ ابملا عأ جع  وحم

 وا،هر ختيل عيلأ الشد فوق الضبيب  و و   ا ب بطنه ا وب لكك رين 

 ان بعد امل وب رزنل الُ ــت     فا ه     وا،هر ريوت الَونش لواكن رطعم رءوب

 وحتيت ترضب وقلت ا  ك راكيد رعوب    ت افنا ُ ون واريس ل وبفان اكن  و 

  شا راثو    رقيتك وهللا رقيب

 } وقال رضي اهلل عنه {

لوه مأرحت  وت       مأنيتت   وب مأنيتت فر هللا رن راكنييب اذل     وبفر املوىل ا 

 بوبواد   و  النخا واصناا احلــــ   و هللا عأ لي  رن مأنيتبال الطهوب

 وا متر   الشتتوه فضإ دو  العــــلوب   يف ال  رعش اب ضار  وا ض    وب 



20 

 

 

 

 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ومأ  ب  احتص رايل   نيوا ا طالب  ىٍل ُرعىنأ مبا         واه عاا  و،اب 

يف احلها والرصاب   يفحسب  سارة جتارهتا ويفحسب عهاب  بنت اجلرب را ب ا 

 الراتبه و،د   ال ـتابد  ويته   ،و   وال سا والز ابرانيلو ا   الساك،ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قريب تزنل رمح  املوىل ق          ريب  ابحملب املستتجوبال   مأ ال ونيه     

 ن الصلوب    فرحت ورقطن بمك واب  وه ورطلب راخيوب      رن جا عأ   

 سم وهللا رقيبُر:      ول   ن    

 } وقال ريض هللا عنه {
 و                رطلوب   هللا هللا     هللا هللا        هللا هللا 

لونا وارا واعف عنا   رن و يــــنا امل سوب  مأ ظر ا 

 املص     طف) املندوب  حبرر  اح     مد  و بنا ورعنا 

 لفض  املو          وب     ا عأ اببك قد احتمتعنا   اف

 فصا 

 و ق              وو يح و   وا العال والقدرة اجللي      و

 ويف ع        ما رنظو   حتينا ا ىل اببك بال وني      و 

 وفعلنا رهر            و   وليس  طم    الويف حب     و 

 ويفمعا حم        بوب   ىن ولكنا صوره ب   رع        

 فصا
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 والز          رفه للناس  ورب نيلمنا رن ااعــــاو 

   باسويفيطو  ال          فا ن الضعوف احملك رايقاو 

ن اكن     زن ا ناسوحي           داو ي      ابويفدواه ا 

يف افتقاره يف يق        يفيدع  رق          لوب    ول رعناا 

 فصا

 بلكم  التوح           ود  ورب ثي       تنا عأ الشهاده

 والرب والت:م         ود  وَ،لأنا ابلعمل والز             اده 

 ديد  واراده ابلتس     ويفكلك عبدا ا ىل احتصــاده

 به  امل              ربوب  فقد جسد    و   ضعنا

 فصا

 محلة الأثق              ال  وليس فينا ورحمي ط       اقه

 ال      وا ت الِ ىن وامل  ولكنا     رجا وفاق         ه

 والر ق وايف فض     ال  والرحي رن فض  لنا رساقه

 وعندا املرء      وب   عناانصي) طم     رب ففيك و

 فصا

 و بر ورح             من     ا ءين رن للفق  ء      فيا

 ان             وح  ودي  ووقو  ابلضعف نستتجــ ا

 نرحتو صالح الشــان   العز والقدره جلا فق        اب

 احمل       بوبرنيو    فا   مسعنا اذلمسر ومأطع        نا
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 } وقال عفا اهلل عنه {
 هه الأبوات ميدح فاا الشتو  امح د ب ن الش تو  ني اق ب ن الش تو   

نيعود بن عبد هللا ابو  ر حي ث انش آأ القص ودة ال ص رطلعه ا : ) رس قط 

النور ىل به رن الناس هشهد ( ريار   ااعت وواع ت   مجو   الأرص ار 

، وقد مأثيشصا    تابه املقصد ا ىل اوا د املشهد ، فقال : 
1

 

 وابه ثويفا عنده   حتزيا الوواب   الصوابحفظوا نشتودتك ومحد يو  قلت 

 يف بد يعطوك رن يعط  ب   احلساب  ابـــونسا نياق ورن قــب  نيعود املن

  ا ىل مأراامل اباتو  املشاخ رن املهق   ردحت رشهد معر اتو  القصا والقراب

ن ،د جمادل يقابا ابحلج  يف اب  جناباا د  بن علو  امل  ونياده   وا 

يف وبن علو  احلداد قطب الق  وامحد وا  امش احليش  لبيب اللباب  طاب  ا 

 النساب والبار والراس وابن امحد ورؤس   ه يقك الرقــاب والهندوان اذل  ،د

هل العمود  و  الواد  لنا رب  وحت    ود ريب رريب   مجو  الشعاب   ،اب  م

  ا     ات راينف  الشا  مسرمي العتاب   ها نياكب   لوقلت     فقا ملن ابعنا

 ابو  ر مأصبإ ال ووار فيه العجــــواب  وقت الض:وه مأمع) رصابويف رى الشمس 

 وارىس حما مأ ا بيت الهامش  الطواب  والوو  طابابل ارات قد اكن رعروا 

 خ  عند املابواملوعظــه ابلص     عأ العبادات واحلمكه ودرس ال تاب

 احلداب ومأنس املوا،يش   بودا بعود  خل  هللا بعاد مأوقرابال ون   عون و 

                                                 
قصيدة الشيخ امحد ابوزير اثبتناها يف حرف الدال مع قصيدة اخرى   1

 محد ( اللناظم يشكره عليها مطلعها ) امحد هللا على ما اهلمك من رشد اي
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 عأ رظ  ِعواج الرقاب ءوالسق  لل   ص    ر اره قاطعه ىل اابآأ وامل

 ه و ب         د هللا و  وف  و ــبفامحل  ومأران ت  اخملافه و  تهل الصعاب

 الصوابلويف دايته ق ردى طري  

 وقال رضي اهلل عنه { }

 اراس والبارنييب     فاا نيلنن والي  نييبرمأس ا ريبه علوه النور   اجلو 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا دعوته بنيه ع           د  ضوفان حتيد وعند هللا مك رن  صيب  ه مأيف هوبا 

 مأيف تعوب وبه را و  ومأرا عيل رن و   والفضا واني  ورث  ومُعر راختوب

 ل م رال   اا وا ومأَجلْها قريب رط   و   راراقب هللا والبار  علاــا رقيب

 يفحول و اب رن وا احلال ،ايل جعوب  رصيب الأفعال را ودوبه رقرص و  

 ومأرا امحل  راه  خ ه ولو  و نسيب   ضوعت ال داب واملقيول رن اكن مأديب

 ال ويِف حطوبــلواكن واديه واد  الع  الهيب وب راهرن يفمَعَر   مض ه 

وا راقلت للترا  الودون وارىس قريب    ءواربه     دلو  وبــطــــِل  املا ا 

 ه يطوبمأقد  عأ القار واصرب   وعد  ولو حيا  وراعو ك رردا   وب

  و را النا جا د الاكفر ب  دالشطوب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 واا ال ثوب اذل  حصباه رساكً وطوب   واا ال ثوبنيال  ريب عأ نياكن 

 مأعين مُعر بوحسني املستتجاد النجوب  و  فيه قطب الوحتود ال وث للمسرتيب
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 هوبوابنه حسني اذل   و للمناد    راخيوب قد يفو به،ارا لوا اسد رن 

   الشاني  ورن  و قريب   ور هسع)   اا ن و  رات وب حبر ال رارات مشس

   نيا،  اجلدفره ررروس مك رن  قيب  واويفدمه يح رن نياده نستهبم حسيب

 ا وطوبَعرفمأاتوا هم متيل احلرضات   ربه رنوب   ) رن ا ــداره لومك ُرصف

   وحيوب   كا ر ملن   عنايه اكر     وارواهحم ،ارضه تآأيض بنور جعوب

وا اكن مأديبفر اجلائزه عاـــويظ  رن  ارمه  ل رن رويفه فت ا قريب  جا ا 

  يل وال ريبل  اوالناس   وا نيوا رن   نا والرحيبـ مأيضا ويُعط) رراده ابله 

  ور النصيبيض رن وف وارىس ابلأ وار و  مك قد افا قلب رن نُيقمه بهاا الطبيب

  صيبرا ال   ربعهم ودق املوا ب     لبيب  ها خرب صدق راخيف) روف

 العقيبابراس  عم  امحد و و بن عيل  املهوب وقد حىك رن   احلال اجللوا

 تـهيبـــىنرؤو لها اان للقلب املع
*
 ال لوببضع  الهاد  ءواث عن فاطمه   

                                                 
*
قو  ) رؤو لها اان للقلب املعىن تهيب ( ومسر ا الناكم رمحه هللا    تابه القرطاس    

ائ  قال رمحه هللا تعاىل : حىك يل الشتو  رناقب العطاس   احلاكي  السابع  عه بعد امل

امحد بن عيل ابراس قال : وات لوة ) رمأيت ( فن  رى النامئ كأ    راكن فستوإ وكأن 

  و  املاكن بيت رتعايل البنيان ، والبيت بيت رنيول هللا صأ هللا علوه ونيمل ، و و 

؛ مأ  روااني و   علوه الصالة والسال  جالس   مأعاله ورها   بعك روااينه

املاكن ، وكأن نيتودتنا فاطم  الز راء ريض هللا عاا جالس    فناء د لزي و  املن زل ، 

هل عطاس  قال : وكأ  مأتيت ا  اا ونيلمت علاا واكن عند ا وا ص   رن مأويفدالسادة م

ت مأعرفه قيا ميوت و  راني ته بود ا ، فل  نيلمت علاا وصاحفصا قالت : و مأمحد مأبطآأ 

رن  ورتنا ؟ فقلت : ونيتوديت ا   ضعوف   حتسد  و رب نيتين والشق  بعودة والسفر 

منا حنن حبريض  مأوقالت   قي  حريض  ، فل   هش  عيل ، فقالت : و امحد را حنن ببعود ا 

مأصبإ هتوا للسفر ا ىل حريض  وعز  و  الوو  اذل  رمأى رؤوه   لولته ، واكن و    
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 قالت   ا ن ائت لقيا  فشد النجوب  ا وبلــ  رءم  ا وقلبه ابل       زوره 

 مأعين  را ووا املعىن بوصف يصيب  ا ىل حريضه هبا الطالب ياليق الطلوب

 و هللا ورب و رن لدلعا رستتجوب  ا طوب    ايف ها  دابومأ  ا ترصته 

 نيا  هبم ومسرمي الوجه مسن يل رثوب  وعاق ال وب رن اكمته وا ت الرقيب

 ىل القلوب اللهوبواءفر لنا واطف رن   ومسن ءوايث   ا طب الفضيـــ  التعوب

 عأ مجو  الص ار مأو رن مسساه املشيب   وارمح عبودا بعفٍو رنك هس:ب حسوب

 م احلسيبــثا لنا غ  اببك وا ت  ع  وجننا رن عهاب النار و   و عطوب

لوه اذل وبوَ ي        وا ظر ا ىل احلال ورتعال قيا امل وب  ن العاقيه و رن ا 

  رار  عم الص:وبر  النبيني والأب       وعيٍش رءوبواحتعا لنا املس ن اجلنه 

 ال لوباد  ءواث هال وا   صلوا عأ   املاكر  ورن دون احملار  حتنوب مأ ا 

 راعاد ينجا نيوى رن حتـــا بقلب رنوب  امحد افي  العوالــم   رار ا بيب 

 ويفأ نيتب    رن الرمحن عفو  صيب

 } وقال عفا اهلل عنه {
   هه الأبوات   ،ال مسو ه رقن ببدل  ونن و   هه : 

يف حبمك القض       ا     اا راجمليس ف              وهللا   لوبر ا 

يف فال  هح ا          اطر   ويف سيِلِ عأ ر        روب  وا 

                                                                                                                   

ن معر ، فل  بلف حريض  و ار الرضحي املبارا رضحي نيتود  معر حياة نيتود  احلسني ب

ن الأرر    رمأيت ؛ و هه رؤو  وجاء البدل ومأخرب نيتود  احلسني برؤوه ، قال   : و امحد ا 

 اكلوقظ  مأو   قال ريض هللا عنه و فعنا هبم اعو  . ا   رن القرطاس . 
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 ا ىل طري  ال   هدى رندوب      ا ُرسِعد  وليس تلقا هب      

 وب  ويفرصاحب ويفرص:  د      فرصت   مجعها وح

 واني ا واملصطف) احملبوب  وربنا مأدع             وا ابوتك 

ه  و به ءنا املت  اد ـــامحد افي  الورى ال ه  عوب     وم

 دوبــءواث عاجا يدو  ال   م   وانزل برمحتك و راح     

 و ص ق    ريه هبا حمسوب  ندا الواني  ـ اب        رن ع 

 بوبـــ ح  غدا  ور ا رص   ا نياحصا ــــق      ريه مُعر ح

  رنصوبملـــوليس خيف) ع  رن حنوهيض عأ الأرا آأ ي

 اتبوبلأ ادق غحثوث ابرق   و ن  رب ءهثا بز ن ال           و

 ر  رسيه ووا املط         لوب   ربـــُكهر  وعرص  وابمل

 مجوعهم يفي         رى رر وب  ر  الع                وا  لسا اا

 وبـي    ان والتجروب نسم    ها لكها هب      واهال       

 } وقال رضي اهلل عنه {

 رن يطلب الصدق رام والوفا راعرب  رب جعبت وبن عفيف الوو  بني الع

 هالسو ه وهبت         ا ه بطا واعتقب  م ين ر عأ رن  هباــوليس ،د ر

 مأفعال يل:  رن فعل  ها عتب وفعلوا  الأدباحلشمه وخالف غا هبم مأفسإ   

ن املستتوى ابلنسب ن امل  وبعضهم ،انيب ا   روءه ابل سا والسلب و،انيب ا 

  ببواجل  والووا يل ابارامهه عر د     ق  واكنيب املال رويفمه ولو  و و ب 
 وعلمهم   التقهو  وا تشاق الراب  يطلب وحيتب وقد  متر عنده وحب



27 

 

 

 

 

ن ال  راف أروا   العواقب صعب  املنقلب   وفا ر تسب   وحمكنا وعي  ود ا 

   و بيظفر رن نيع) والسع  رربوا   ورن فسإ   طالبه  اد ربك و ب

 وكرا الريب واللطف واللني والتقوى  ريب  والصرب عند املاكره واحامتل ال

 عايل الرتبرن طاب فص  وفض   ل   ب عأ رن قال فيك مأواهبو ويفجت

ىل النار يصال ا وغ ه قرب  هب  لو  ابلأنساب را مع النا ابل   مأرىس ا 

هل النا بني الورى حيتسب  نيتبقه نيل ن و   و ابلفلوس احتتلب  وارىس رن م

   ىل نيلعه قميها و  هبور     د  ابحلايفت يف ابلطلبوا ت مأعرا الناس 

     ربالناس   نيا،اهتم واجل دوفن  رثا راهللا  تبواعرا ذلا الفضا فض  

   رصبفاضا ورفضول والوالث رعك   ا  قييل  طبثالثه مأقسا  عن  ظــ

 مك رن ءا قد  وى به    وى وان ب  وا،هر  وى النفس فا ه  وا يورث عطب

     قوبه رصب ورى مسبا ر وعده للع     طبفصو  ق   ف ضواح قد خاِل 

 و  الوصبـ ورب ني  امحلايه رن مج   والأ رى عقبو   ا ز    اا وا 

 ود العصب  وا   ابلـــيل كزوره وعي  ُصب الهدايه عأ عبدا برمحتك صب

 افيعنا و  تقد  للهدى وا تصب

 } وقال رضي اهلل عنه {
ثن ني راب   ا هر ض فر ا     نشاؤ ا ي و  ايف   هه الأبوات واكن ا 

ببدل العر  احمل روس بع ني و  نيتن   س  ومخسني ورائ  ومألف ، وو  

  ال ر  و   هه :

ر ول   وب   قلا عهبته الش وب عا بن حسن قال   مأنشد عأ قرة مأعوا  ودِوِ
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 وءصن رون   بستتان دا  ا ضوب  وهللا ر  القاا ووينا  ساا دوب

 الطووب،لو اجلنا طوب رحيه فاق مج    هوب  الط  غ  طشي هاه رعوان جار  

وا ومسرتك ومست  ـــ ان بني اجل   ودا وبُعدا دا  و  رنه ووبدوا    نوبــ ا 

 حسني القطب عايل النسوبوراس اتوخ    روب    وبت   مه ابمم رثا مه احل

 ا  ك رىن القلب عند  وحياة القلوب  حصين رنو  املبا  و  علوه ااروب

 } وقال عفا اهلل عنه {
ار  ا هللا  ود علوه السال  :    هه الأبوات عأ َ،دو ُ وأ

يف ط      را  وفات             إ الوو  اببه  البهطالب ا 

 ابه     وعد صادق ابيف حت  ابهـــورن  مأ      زل    ت

 ابه   وا ــفنا مما ر             ه     مأنيقنا ءوث الس اب

 وبعودا ابق              رتابه   البه  وامحنا رن ايف  ق    

 ني  ابمحد وا،تسابه  ابه وقريبا ابحتج           

هل      ه مأرابب النجابه  ابه       واعاعه رن    وم

  ابه  و  جنعنا ا ىل حتن    مث          ود املهرتى به

  هابه   فضا  ف ه واجن   هــــن  اب نسق) ر عا

 ابه ـــ ت رن جا عند ب  ابهـرن     ر  طاف عي

 الن       وابه تن ـتب ثـم  ابــــهــمأودىن رن قوس ب

  ه   مك حظ  رقيول ابب      ب  را  رشاب     ه

  ه   اكن خارا صار  ب   فاا نيتو    اعابــه
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 } وقال رضي اهلل عنه {

 ااتت بفي  ها ريا  قويه رن  ظر ا   العجبو س رن نيار   عوبون ااا 

 واحلاصا ا  ه حي ا مأررمه   طرب  ث وءبوا رث ا  اا النظر وارب  وثل

 ه الشلب     حمكه ابنام الصا ــــ  وفي  بعأ احلجر يقطعو ه رثا قط  ال ر 

يف ءضبيق      حقي  وويفا را  ويِف  ـتب  قش فيه ويفأ ق      ط مأرا  تلهم ا 

را ردين  الأرا   وا اجلنب  مك رِسِت   الأرا را  رثلها   الرتب  وكين ا 

ن ب  ا عهه مأورع و   ها واحلنب    اتبا  اارع ودو ه نيوق   حفر ا  قب ا 

 ا مسوف ريناه القو  ا خرتبقلا و،  وحصاا حيد اار    ونيطها ا  تصب

 رتب ـنيتب ا ه املبد  املعد  وحميي ال  نيتب ان رب الرباو خ  را  ورب

 وال ن مأ  رفت ر عند  بواد  ا ب  بقدرته صبقد صب طلوق رن بزقه 

نشاد ينشد راــا ر  قلا خياطب لسان احلال ،لو ا طب  ن جنب  وينشد ا 

  بون خرب  بعمل العربحصن ري      و  ب وحبويعتين   عنا ا رن تق  ر 

ميوا فيك يو  اايو  والطنب  و ات يل رن جعائب وقصم و  ءرب  و   أ

ج والشاو  وروىل القتب  لشييه ورن اكن ابومسوف ،اوقهم ا  وراع  ال أ

 وا ا احلرااثت ابلو ان ُصفر العصب  وا ا القناصات و  مه يتيعون ا نب

 رتب   هسخا مبا  وي    رىق عالوات ال  و را و و ب     مك رمأس فام بعود الن

 ن ولب ِرالح الأوصاا رايوجد      ن بني املبا  قلباــوالبوك و   

 ومسوف السيشبمسوف ا رب    لو ـصم   ءوايل الوصا مك عاا  ِتلف وا قطب 

رم معروا اا وا بطول ال  وفاش فاا  صيب ا صب وا   اب  رءب قال ا 
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 عصوه واقصوه والقوا فيه فعا العطب  رن هللا ولب وجامه الناحص اااع 

 هم وان ثب  تدارا فوق مك حصن عايل   عصم  يبـــعاقهبم هللا برصرص قَط

 ن  صب   مك اكبدوا فيه عند بنيارا ر  ربالق    وة وفيه الو نا اكرا مص الب 

 رن اافها   كال  اللوا راا  رب  ها  تب      اك ت  رابه    ربك علي 

 مك وا عبارات   اا وا ومك وا جعب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وب ر ول  ودو  رة مأعوامأنشد عأ ق  قلا عهبته الش وبعا بن حسن قال 

ا  يف  اا دوبوينا  سو هللا ر  مألقاا و  مكا رن حري  اللهوباويف  ىِل ِقدأ

ن  لت لقياا ويِف ِعد فيد   بوب   ب مسسوبحساويَف  جتاره رن اا وا  حسبايف  ا 

   واذل ب لذل وبواملال رايا رن ا     و ض  العشوبرا قط يل فيك عوضه 

 والُشَوش والرتوبوا ا ااول والعسامسر   اذل  قد ر  رن  قها ا ىل ال روبو ن 

ن ر  ا ر   وب  واحلروبوا ا ااحن والقواره   السمل   واململ ه و  تقول ا 

يف ا ت ومأراالس    راتدوب  و  اذل    وبو ظرًة رنك مت:  يل مج   رال نوه ا 

 رون   بستتان دا  ا ضوبوءصن   اتناب وو  طعم ريقك طنوبلأ اوات 

 ،لو اجلنا  فإ طوبه فاق مج  الطووب  ي هاه رعوان جار  غ  طش الطهوب

وا ومسرتــك ومست   ان بني اجلنوب  روب وبت   مه با  ــم رثا مه احل  ا 

 علوه ااروب و املبا  حصين رنو    واقسم بشتوخ  حسني القطب عايل القطوب

 ا  ك رىن القلب عند  وحياة القلوب    اللزوبعيل  املايل العايلو زن  

 ووب  ن رين   املال وال ـــ يوت وح   وجاع واا  مجو  الوصوبلأ اوطب 
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 واعطا رريدا رزيدا رن بريدمأوكهوب  و  ن وردا عأ عزا عال   رحوب

 طوفان اعر  عأ ر ناا طاف رقوب  عوان ونيلطان مج  احلزوبلأ اوعني 

 رشعور رقصور و  ه   قوا  عروب     و ر الشعوبحي  العر  والعررر  

قال الناكم ريض هللا عنه :  ها البيت اذل  م   ر مأبو ات   هه 

ىل  ا ارة ا  القصودة و  : رشعور رقصور و  ه   قوا  عروب . فيه ا 

مأحاك  الشعر ال ص خت رج هب ا ع ن مسو  ه ر ن املنو ور و  مأربع   مأح اك  

ايف را  النوو     ح  وإ رسمل ، وانيتتدل هب ا ع أ لك  ت ومسر ا 

صدرت رن الن ا ص أ هللا علو ه وني مل رمب ا يظ ن الظ ان مأر ا تق ارب 

ص ب  َدري ِت ( ا ىل  يف ا  الشعر ؛ ورا علمناه الشعر . ثاا : )  ا مأ  ت ا 

م  ره . انصي) . وال    تزن ه ص أ هللا علو ه وني مل    ر ان   رثت 

ت فيه الفص  اء ، فزن  ه هللا ع ن الش عر ص وا   لق و  فيه البل اء ومع

لوه َومه ، ومأرا  رباء مأرته ومأصفياء  ابته وعل  ء  تعاىل عن مأن يتطرق ا 

عرتته فال الب علام قول الشعر ذل اب ت  العة ، وثبوت مأحاك  املة 

. ولهها قال تعاىل   نيورة الشعراء ) وومسروا هللا  و  ا وا ترص وا ر ن 

  لموا ونيتوعمل اذل  كلموا مأ  رنقلب ينقلبون ( .بعد راك

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبو ات هش   في ه ا ىل حمب ه عب د هللا ب ن ع د ابرنص ور  

 الهجرا  عفا هللا عنه م رني : 
بــين و  َبه              و  عند  رزيه وابِد ه واب    ونيط قلا حمبه  عبود ا 
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 هبهو طلب   حب  النا  ف ه وحتـــ  امليفرن ب ستبهعأ العمل اذل   رف  

 طلبنا ا رن ا ال  الر اق ِطل       َبه  و بهعىس يظفر ويعط) رن الرمحن 

 حبسن الظ   ن ورن َحُسن كنه بربه  ني ويه             وه هبا ت      نو ر قلبه

 ه  ىل َ بلص       فا  عند  ابربَوني  ستبهوح يفنيهنا  الر ق رن غ ضواه 

 بهــــ ر   دى وجدمه   الهوجا جبن   بنيه صاحله   احملافا  فتخ       ر به

   جلــبهــــنيفين   وح فاا النجا و   وقد قال النا رثا راعـــرتته  شتبه

 وهمال الع  فا ن اجلفا والع     نشتبه   به  وهمال وعبود احلهر ت لبك غل    

  عأ رن را  واــبهطري  الرب َ ني  واا ن ِوربهويف سب طري  الهدى 

 وصأ هللا عأ املصطف) الهاد  و به  بهـــ   الطور العيل جا مبنجاته وط 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وقدا دار  ورن جا ابلنِوْه راخيوب  يق     صيبلوحتيت للوعد وحتو ر 

 ريب  رعنا ء رايعنااوتعرا القصد   ونا ب عه جتوب    وكين ا  ك ااع    

كهر علونا واعد رنقلنا     ال  العود والعندلوبابنشرتح    ــــ  قريب  اا 

 وال ع يعل  ر  يف ب ويطف  لهوب      م  العود يل رهب يعم الهيب

 ابملعا  رحيب و  امل ا    ابع    و،اد  طريبوا ت املناد  و سعد  

  را مأجشان يل   ااان واد ن طوب  صوتك جش   مِك املعىن و فك لبيب 

 وا النجوبـ وا ظم ق   وا  اوا  لدلل   واومسر رها   للته   واحرض وءوب

 امل وبها   س   ،ا مك رن دقيقه اكل   قه حسوبــعأ علو  الطريقه واحلقي

   اسهود ييب رنوب رف   هود ابول  رعدود ُررو  رِصا صا  صبيب رن عد
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   هوب     ا  ه    قال للــــداع  بفض  وهللا يوف  ويلطف ابلضعوف التعوب

 والأولوا اللك رن    قها وامل وب  حب  مأبوفاطمه طه احلبيب النسيب 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ،دى هبا مأ ابه   ،ال مسو  ه قاص دًا  ورة ج ده مع ر ر ن  

ب  دل الهج  ر ن ا ىل حريض    ، وو  ي  و  الأ،  د ني  اب  ي  و    ا  هر احلج    ني  تن  

اس  1162 هل روأ هل  و   م ثنتني ونيتتني ورائ   ومأل ف ، خاط ب هب ا رج ال ر ن م

يلقب عالقان ، وامسه عيل بن عبد هللا بن عيل الضومير ، فقال : 
1 

 به راخيوبــــ صاحب النوه الطي   مرعالقان عل  بشتوخك عــــو

 ايف را  ال   ه   احلبيب النسيب  ال وااـصرعاتو  بني املشاخ 

ىل قي  عتقاد  ورحتوا  وهللا رقيب  ته واعمت ر      جح رن جح ا   وا ا 

 غ  طالب لنفيس و ا  صيب  را ملت فيه ال         ال والسهر

 ه ا وبـــمبا حب قلي فا ن ىل  مأكرمسوا وا ا ـــربقلت للعاولني 

 صاحب احلاجه مأعىن وفاا الطلوب    ند  برص    عندمك ف ر و  ع  

 حيث  هق و و   املاكن امل وب  والنا لو قصدته رن مأقىص رقر

ن رتجر  راحب وروع  ب ن عل        ص  شتتف  ابلطبيب  در     ا   وا 

 زوارمك وحيوب   ال          راره ل  مرـــوع ومع  ر ومع   ر ومع   ر

 مأدع رويفا ويت بفت       إ قريب  غارة رنك ونسا  ـــ  اليشه

 ادع رويفا َعــ ه اعوا هوب  درـــغارة رنك تدف  حتـمو  ال 
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 الشطوبواقصد املعتد  ابحلسا    وا ت واتوخ  الز ن حط النظر

 ،ني ينشد هبا ىل نيار  يطوب  عبدا ابنك وخادرك  كم درر

 ا ابل ريبـــ  رعا وك فاقــه وحت  ىل رن قال قي  بنظم مأو        رث

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ه حملته مأدب فيه العقوبه ملن َحـــل       حمة ال   والواد  ودوعن نشب

ن  اد عَل ها را  ثنتني ااا التعب   عأوا   علوه قصب ربتاويِف فرس مضأ

 رن السوا،ا ا ىل رارب صالب ا شب  فقا ملن ،ا نيو،ه يعرتب للخبب

 رعاين         ني املقايص والقزع واملهب  ه  عأ القتب يف  رسا  ويفرتجر

 ا لهبــوا   حسدمه    الن ان فا  ب    وه ويفط           اعه هبا  تسب

 العيشه عداوه ونيبوبيام رن قدا   وانيتت:مكت   طواومه صفات اذليب

 عأ رن قربيب ك نسييه وهستتعد    ت ه وثبـ رن يفح   ِعرا ج ا ه له 

 ني الطلبـااار ب احلرب  تدلو      ه والبال والسيشبوالفقر مأبوىل ِعـل   

 رادار فا       ا رنو ه ررويه ابحللب      با رن ولبىل يبا مأيِف لنفسه راي    

 ومأرا      زمي اذلره ىل املىن والطلب  احلص والروبوااو  رعدو  والها 

 ر ا  صب وهللا بنف ه رن الرحـمه َرط  ا ا  ـنبــ ن والنهه حتننيتبارمه د

 كزيا مج  املساو  والعنا والتعب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 دوع    ن وواد  معد ريعاد اللباب  و هللا عأ الودون  ينــات الشعاب 

 اب       ظـــفر هبا نياعه هبا اااع  ه  ب اره يفتإ الرح         من اببو هللا 
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ار للت          مر رامه  ائر ن القيب و  مك   حريضه رن الزوار وقت الرطب

 رن ىل جا ب ا  اا   ــرثون ا بب   شوفهم   النعامي ابلع      مي رصب 

       مر  ورته تبدل ابلعنا والنصبع  عنوه وجعب وجعبرا اروا القطب 

 وابنه حسني ايف را  الاكرا املنتخب  رن  و ب ا ا  زوره رعتين   رحتب

 حيبون رن  احتر ا  ام ولب ق        و   واويفدمه لكهم الأحيا ويل   الرتب 

 ل            د م طلبو  ررو ه مبا قلبه   يعطون رن جا هماحتر فوق را  وحتب

 ل          اا ر أت النوات عند العرب  هس  اامسر مسرارت        هم ر  املنقلب

 قصدمه والش ب مأ  همم  وصارت   رن يو  قلأت رعيشتصم بدا ىل نيب

 املال قد رال راا واذل ب قد و ب  وه املهبــــ د وامه التافه اليل   اي 

 ع ره نييشبــــيق  و  مض  الزوره وال      وات الرتبفقا ملن را   رىق عال   

 وهللا ي         مني اسا د قاطعه للريب  ىن وحبــح  يق    رن هللا راتـم

ا ا  ام واعتنا وا،تسب  للمدينه و ب ا  ه    رن ت           نوا  ورن ت     نوأ

ن النا قال     هب   ها وقد فيه رؤو رمأ ا را      مأ  عند مأ ا واا اجلنبا 

 مع  وانشطبورن وق    ال وايه قد   ثن صدق   العقايد للفوايد  لب

 هللا وحبوالف  صاليت عأ رن  صه   ورب ني  العنايه رن رصيب العطب

ه  و به وق  حم         مد الشاف  املقيول يو  احلنب  وره ابلنسب والسيشب  وم

 } وقال رضي اهلل عنه {

    وىل قريب   معو  تآأت   رمح  امل        هللا عأ الواد  رن املزن ا صيبو 
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 حتينا ا ىل مأ  مأنيمل وحتينا يو  طوب   ب يفت وبر اللوا ورقطن تق             

لوك اللك راف    مِلِ والنقيب   نياده وفقرا واملع              ام حتنوب   نش ر ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {

 واعطنا رنأك  صيب  و هللا مأدر نا قريب               

 ا راخيوبرن ت        نو   مأ ت لدلاع  جتوب                

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وطبت الظن   رن اكن رنشاه طوب   وقاط  الود   القرىب عداا النصيب

قت فينا   القريب وارسيت ريعود   جا ب و نت  جمافينا وطعت ا بيبصدأ

 الرقيبمأورا مسعت هللا احل  احلسيب   والقيت حننا ِعدا   واملعاد   يوب

يف صلتنا يف السيشب والنسيب  رااكن وا الظن بعد احللفه ا  ك تعوب   راتنف  ا 

ق رن انيتت رب وع  الطبيب  ويفختالف ويف رن روحتي     تنا ختوب  ويفتصِدِ

 احلريص اللبيب النعمه الربالرحـــمه   جموبوامها قراب  عد خ  داع  

 الشا  العاد  ا صم العدو احلريب  ا يته ب   امل  ريبــ اِل ومسرته وحت

 ا علاا طلوبيـــ  ر  رور     رة اا  ر    عرتة عد رعوب ابءك بال حت

 ويفرح ا ن ااا ،انيد ابلعداوه لهوب    ره رن اقيا ا  ام ابلص  رستتجوب

ن    يل احملبوب مييس ءريبل  اوقصده ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قابواذل ب لويف الذلاوه راعقابه عــــ  لويف املصايب  رق راضوت ابلوواب
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 } وقال رضي اهلل عنه {

 الوا،د املنان ءفار اذل وب  مأبديت ابلرمحن عال  ال ووب   

 وانيتت فر املوىل رن الز  وتوب

 عنه {} وقال رضي اهلل 

   ونيايج الناكر  ف) رن يفورا ِقا الص    راب

 و  ف  العاحتز وحتوع اجلوع رن  وا العهاب 

  ورن ب خا ابلِورق راعا   ط      ويالت الرقاب

 به العلوا تفوت اليل رن الهوجا  ابوالرتــــ  

  َوِح     ا ويِف انيرتاب ورن فسا ويِف مسِسا ويف

 عأ رقيول طابيع  را حقي  مأرره ويفين ر  

  راعاد حيتاج ا صوره واحلشوره والع      تاب

 مأهش اذل  و   عأ  نسه وقد  فسه  باب 

  واخملرف قد قال   رع       ناه رن لب اللباب

ن الساكت مأمجا و قراش    احلج  را  صوابا 

  وىل رن عاتب قلوا العقا واملعروا ء     اب

يف احمل   ابانيتسمل وتـب الصدق يف عاتيشته ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
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   ه ن البوت  ني خياط  ب هب  ا حمب  ه ني  عود ب  ن ني  اق ب  ن مأيب ب   ر  

ابرضوان ريض هللا عنه رضا يفخس ط في ه ، وق د اكن ني عود ابرض وان 

ررمأة يقال لها رو ه وكزوج ا رى يق ال له ا ُ ش ييه فق ال  املهمسور طلأ  ا 

  اعرًا :

 مسوف  سمإ برو ه ويخه  شييه   اييه نيعود مأ ت راتعرا ل  مأوقداو

 فل  مس   ه ن البوتني طل   شييه املهمسورة وكزوج رو ه .

 } وقال عفا اهلل عنه { 
 ايب عها ابملصبامل   ـــتظ  وص        ابط النوره بز ٍد  يب       

 مأبه بنيا الراد والوواب  وايب  تعمر نيقاو الهب واجل      

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 شتت بمسوف القضوه و  رنه  نا ر   بوعبد الرمحن علو    ر وبه رء

 } وقال رضي اهلل عنه {

يف لـل           ه وب  ايب ــــرارـــع    و   رااور ا 

  بوبا  ون مأيِف              ر  رارع      حت    رايب

 بوبــــ رصت صايب   ص   رارصاب    رص     ايب

 واو ـــلت قلا الش وب  واصب:ت  فيس  بايب

 لوب  وحيوب مأقىس الق     لوا ب رثا ااــــت ايب

 رن كاكلوف الوحت      وب  نايب كا  رعد   حت       
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 رتب رين الشتووب واق        بايب   قد رىض فاا ا     

 رن نيتنني مأ ــا احلسوب   صف مخسني ا ،تسايب

   امل        ال  وا ووب  رىض يبفان غالي     ها 

  وب  عند  قي  النق          راكهر فاا ص         وايب

  زهتا  ...ينوب          حت          نايبلو بدا نيعد احل        

        ووب      متد عند ال       نايب رن فعايا واحتت      

  وب   لُ    يب رن مأوصايب    را    عهايب رات           

 رثا رن قاىس احل  روب  يل عنا        امي وصايب

يف احلنايب       رن بني اجلنوبء         حرب  فيس ا 

     اد  للقلوبو  تق         واراقت رف النشايب

 ابلصوار  وال            عوب  خهت رن غ  ا،تسايب

 وب علأقت حت        مة قط  حتيت اب،ارب وحــايب

  لوبقال رااب  ت               ت اب يب ر       نايب

    دوب     ءبب فاا حت   قلت غارق   حـــهايب 

 وب   ل     ه عأ مسريس ر   روهجا عا       ف ورايب

 هروبو ن يوص  ال          قال را  ابخمل          ايب

 َع       ْا تنجاب ال روب  ول رايب   ا طرح رن ح

 وب    ا           واجلن  نايب يفتـِموا رن حت         

 عن حيي        بات ا ووب  ايبـــمسوف   جاحن وح
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  نوايب وا طوب  ال        راجت      د غ  ا،تسايب

    ال  ال ووبغ  ع            ايبج ا كرى وا ب و 

 والنج         ايب والنجوب  بايبت راقصد الل       قل

 بوب  رس   وا            را نا غ ا ل            يب

   ني         بانيتهبا نيتووب     ودا تبايب هه الي           

  ارا تلوبدوب للط         ايب            راهبا غ  اذلي

 وحيوب مأ       ا التعوب   و  وا تسايب وا ت ع  

ق           الع  وتوبغ    اليباطاليب راط         ر  ا 

     او  وال هوب  وااع    رن ا ويك وارت     وايب

  مرايض وال ضوب  وال        وايب  الظوا ر وال     

 عند  ق          اد ال سوب  ا اان ا  تسايبيل هب     

 ا  العسوبـــفزت ابر   دوب في   ها دوب دايب

 مأغالق العصوبواطــل     مد فك الرقايبوص       

       وا يصوب  حيامث عف    واِب وا د و هللا للص   

فساد ا    راِب   وااف ورب ال  وصوب  واصلإ ا 

 واحتع        ا م دايب دبوب  واحتعا مأع يل طــــوايب

 واس  يل ح        ني مأوب  واد    اذل اِب للق       

 رن  وب    م وهللا   ِ ع   و  النجايب   وا ب الق

 عند را ويت ال        روب  يبآ    ر       واحتعا اجلن
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  ووبرن تفاتيش الع            اليبعهت بك يو  القــــ

 ابلص          فا عند الولوب    ئآ يبينجيل ىل ا ــت       

 والشجر   ن الع        لوب  بايب   ِ يَمها والق           

  ت ح     مرات ا بوب  رايب والعتو  اليل ت          

 وب   مك هب           ا  وفا كع  اِب وال وا  اب ض         

 وب   ليس فا     ا   عي  رايبحور ا مأباكٍر ت        

 واعت              نايئ ابلقلوب  مث ص        يِلِ اب،تساب

 ف      وق  ينات ا ضوب  عد را       ا الس اِب 

 ايل النسوب       ـــامش  ع   ا لُبه اللباِب للن           

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ن للزوره رعك ط     ربه  مأصرب عأ الس  و ـها  ا 

 كرحت  ت       ا   العقيه  يفكرمسب الـتـان تعـرث بك

     الرتبهراا ُر       رو  واقصد ا ىل الشتو  ابلوعار

 ويعرب الستوا   الرحــبه  انوطلأ اعىس يعم احلوا 

 كرامه ال          ا   تعبه  ويف و رمح ا ل  ر       

 بهــــ مأودى هبم د رمه حق   ضعفا رسا ني   و، 

 وا   ورن   رعك  به  واي   حتيناا ضوفا ك

 حتـموعهم لك         هم  ـوبه  ورن حواه الوطن عندا 
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ه الش ب عــند يفمتتعط  ال      ارهال ـــاره ال ــــاره 
1
 

 هـيـــ فع         ند  فيمك الرء   اره ال ن ونيادهال           

  م               لو    الرقيه  ا  ـــا لمك قد تعن           ونا

 ربه   وف        رحتوا  هه ال   قوروا بنا ورجال الـــد ن

 هــيــــ و       زن  نياع  الر    ابهلل ونياديت حت      ودوا

 بهــ و ا العصايب والعص   ا   رن اذل  ربع           امك

 به        وا   العص حمك الرب    ناوربع        و  بزلـت       

 هــــو  ا ىل وروة الهضــيآأ ي  ا  ــــيعرب  فرمك و و ح

  ه    قرب         لمك ا ىل ربمك   وىآأ مأ   لنا الرمسن والــــم

   ال ضبهــــوعنه  رىض ر  يقيا هبا رن افع  فيه

 دبهمأ زا و     ك ف  عقوب  حت  ورا رىض قده        فينا

 و ع       رتا  ضمر التوبه  نستت فر هللا رن التقص 

ن العق          وبه لها نيتبه  نستت فر هللا رن العصوان  ا 

 ا بب يورث الُعقيهعىس   مثآأ نستت فر هللا رن الـم

 مسبهر     ع    وو رن ص   ال  تونيانستت فر هللا و ــــ 

ن املعايص   قال الن     بايت   ا طبه  نييشب ايف نسانا 

 به   بشتوخنا نيامسن الق          وبع     د ورب مأ  نيا 

 روىل اارا نياع  احلنبه  معر معر اتوخنا العطاس

                                                 
 الشغبه ، أدا ة الغزل   1
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 جل       الب:ر   ال به    مو مك به يفرج عأ ر ـــ

   المه   النستبه  ورن ع   معر وجن  حسني الز ن

رح      منا  ربه     ربـ  الأوطان وال   هبم هبم وهللا ا 

  هم والصعبه  رن مه  ال        ه  هبم هبم و هللا مأ ق     

 مغ  الضبهواكشف عىس   هبم هبم و هللا مأا     ملنا

 وق         ابا التوب يفك يه  وعظ        مي الشانوربنا 

 هـــواجرب وحتر  رن الن ي  ويفتق      منا عأ رعسور

 هو رن ا ىل اببه ا          ب  اهورب ورب وءوث        

   رضا جعيـه       ءونا برمح  وءوث        نا عند ادتـنا

   الهبــهني  الر  آأ هستت  واءزر رطر ا   القنفان

 ه      ومتيس مأنيعار ا رطي   عا      وا هبا مأرضنا حتــــم

 هــــوالـميفويني مأعطهم وطي  وني  لنا ا          ورب

ه  و به ورن حي  هاد حب  طه النا ال      ه      وم

 به     املصطف) عايل الرت        امحد ع        د ونيتولتنا

 ه     د اا ن ابحلربو  همــــ  مأمحد ع        د ونيتولتنا

 هب ــــ  ع         م النا اذل    امحد ع        د ونيتولتنا

 د  ال بهــــيقمك قد رس    امحد ع        د ونيتولتنا

 بهـــ  عط) به السيفل والطل   امحد ع        د ونيتولتنا

 وبهبه ي فر هللا لنا احل       امحد ع        د ونيتولتنا
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 به التج             آأ  ا ىل ربه  امحد ع        د ونيتولتنا

 هــو و اتق     ا  رن الرضب  ا   جبا ه توهج             نا

   لنا الصعبهوط   جا ه ي  ا   جبا ه توهج              نا

 رن لو،  اذل ب والشطبه  ا   جبا ه توهج              نا

 هــيرن ور  العوب والعتــــ   ا   جبا ه توهج              نا 

 وبه   ىل طلــــعه و  ء  ا   جبا ه توهج             نا

 مأاتبه رن   الورى لل:بيب  ناا   جبا ه توهج              

لهي  عأ الهاد   هــــهبــــرا ح مقر  عأ ع  صأ ا 

 ز ه ر  ا صبه   ر وارـــا  ورارسى الربق   ااايج

 هـــيــــ ورال به نياي  ا ص    روراحترى النور ابلبا   

 هــــ  ن العهق ابرع القصـي  اد   الأءصانرن ىل  و 

 } وقال رضي اهلل عنه {

 واب ت مأبوان رنك رن خرب ا ا رهتب  ابن الشني قيا الشنباتناب لأ او  ن 

   وابطين حببال   هللاوش لو قد   والب ك قيا احملبه واتتيت الشنب

لوك ا جنهب  وعهيب العهبا ن اكن نيويت نييف    ويِف الفيفاد املوالف يب ا 

 قدرت يل رثا راقد قيا يك الن ب  غ  ا  ت ف مأ ت قيا مأن ـفك وابديت مسب

 حبرتجرا ورحت ابلرحي واصبإ رحب   ريناا عند  وا ربته املهب  ورا

 و  اجلنبـــ مأو و رن اجلا بني مأصلإ مج    لبردر  وق  ب خص مأو تك لفع  

 رح   و  روح يف ل املىن رن  هب   ربت رين و  رنك ب وت ال   هرب



45 

 

 

 

 

 إ العايب املاكر ،ني ا رضب فلاويف  د ريب رن تلف واخرتبولفه ويف ر 

 يط    ول حز ه ويصأ ابطنه ابللهب  ورن  سف عأ فرق  عوال العرب

 نا واحلنب       رثت جشو ه وغايته الع   وا ت:ب   هم   ورن  اك  افاي  حق 

 راعاد  بجاه    اب،  اذلل و  رن  ورن تعز  ب   هللا نيقط وا رضب

يف النصبورن تعن           ا  ام و بوالناس مه ابس رن ابرص  ا مم را رحب ا 

وا راارتبو    همال تع    واءتصبرن يف قن  ابلرضا ويِف صرب   ل عأ رامه ا 

 ا  قطباف حيلهم رث ا ىل ر نت فيه   بد وال شبوا،هر ت را كزايود ال  ز 

ن   را رام خ    العاجا ويف املنقلب ن حرضوا مأرضوا وا   غابوا علوا   ال وبا 

 و،ا  التعبختوو   رن جا مم خاب   د امللتقا يعتقب  والوعد رام بض    

 بُعد ا ببوا ت امس  القول وارحت  قيا   وا ببوارست فوايده  رث اخملتلف 

 وقف عأ ابب رن نيواا رن صلب مأب    طلبم ـواقط  رجامه ويف سع) له

 ا ال  الرا ق الفات  رت      وق الريب    را  ورب     هللا رب الرباو  

 روىل املوايل اذل  جدواه را تسب  املع    ط  امل ين املقين مبا قد و ب

 وابلع     باده واب فاق الورق واذل ب    تسبواطلب رضاه اذل   و ابلورع 

 ع          د الشاف  املقيول يو  احلنب  وابلتونيا بط      ه خ  ررنيا ولب

 مأقرب نييشب وابرص حمبته   العقىب    مأقيا ا ىل هللا جبا ه فا ن فيه الرءب

 وونيتولتنا و                 زن اللزبوربنا   و  علونا رن افرا فرا را قد وحتب

 وءوثنا و ق              ه  للشدد  رتقب    نا الوصب    وطبنا عند را  رث علي 

ه  ورن    ب  ورن يوالوه ابلت     قوى وقرب النسب  نيا  جباه النا وم

ن كرمح ا ل  ورمح  ورامح ا رمح عبودا صب رمحتك صب  ن قيا العطب  ا 
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      ود يف ابع لنا  تسب ابملن واجل             وامل ال ببوجنا  رن ء وجننا

 ا اصط:بــــ  ابعي  وكننا فيك واث  فا   قصد  ا ىل اببك ونيتو  الرحب

 مأعطف علونا مبعروفك وفك العطب  فاعطف علونا ونيارإ   قيوإ احلَوب

 رب عاج    طو هللا ب اره وااره   حسب مأعطف علونا مبعروفك وفض 

 رب تنقاد فوق املعايل والونيط واجل   مره ابلطهب  توور فاا رنا  ر    

 وتنه السوح ابلرمحه و رض ا ضب  ويصبإ ال ون اب  ابحلوا رعتجب

 درا رب ربــــورب ورب ورب ال    يوورون الأروات اذل    الــرتب

 دب لنا   احل        0000 رب رنو  ه ولبـورب داعوك ابدر ابلعطــا ل

 راالوقت ابويفتطول رسافه واطف   َعبودا مأعطف علام واءام ابلقرب

 ويف   بعضهم للبعك   قيك حب  د ور       ين الفقرا فتوق ال ربوني

ه         وا الأدب قيال         ويفتواخه ولو  لوا وقل لوك ا  يف ا     هم وال ب   ثامه ا 

 يقيض الأرب0صدو ه   را،د  نا يق  وابل ر  واجرتب ورن نيواا اعرتا

يف ا ت و،دا ف هثم وانيتتجب رن طلب  نا وا تدبح داعوك واقف عأ اببك   ا 

 رعه  با ق       و  مأدعو  لع  هب  وارىس يناديك ورمحن  ت العقب

 ا رن مجو  العتبفــعأ الصف  املص   ها ومأ ىك صالتك فعلها قد وحتب

لوك العربعد   الهاد  اااع  ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لوه الع  هب رن وقف عند اببــــوو اذل  راخي     ود وامللتج) بـهني  ورن ا 

 وعباد  انيآألو  وابهوا ابيف جابـــه  واذل  قال   حممك رفصا       تابه 
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ه  الأ       ررني مأ ا   وهللا ا   دعوتك ابلنا والص:ـابـه  الوفا والنجابـــهوم

 رن توابعه والتاب           مم   صوابــه  ى بها ومجة حمي       ونه ورن يقتدب

 ف وحرر        تابــــهوالأمئ  ورن صن  هــــوالرواه اذل  مه رن  وايك  اب

 رن قد نيع) بهالروا واذل  جاهبم     واذل    املسائا قد برع   حت  وابه

اتت ابــه  عم وهللا بن  دابهوا نزيا احلر  و  مك نيع)   ،  انيعد ابلعلو  ا 

 لوا ِطالبــهني  و هللا هبم تعط  ق   هــمأعين الوافع  و  ربه مأصلإ حتناب

قتىض به   هــوارإ و ر  و فف وهممين حساب  يفتواخه به ا و  قضاا ا 

 حتنابـــهوالصالة عأ رن  ا هللا   والقمل وحمك   نيتب  علمك حترى به

 مأنيقنا رن  ابه صاحب احلوا ورب  هـــامحد املصطف) و  ربه مأمسر  حتناب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ا مس  القول رين واحتصد          تابه  مأوكرو  النجابه محد ا ن اكن   فهماو

 هــمحد وفيه الطبابافـــا ن فيه الشفا و  مث  فظ ومسن ممن روى للورى بــــه

وا اف ر فيه قاصد صواب  هــ  حمبه صادقه وانيتتجاب عند رن  هــــينتف  به ا 

 واذل  ليس   رع      ىن ويف   لبابه  هيــابلتدبر وقلبه غ  نيا        ونيا

ن التق) للمسمل مأق      و  نسابه  والقول عنده نيوى بهرايفك ال ل   عمل ا   ا 

  ابلتقوى ورس يف حتـــنابهوا ت عار   رثا را قـــا  احل  الصدق    تابه

 عــَـا يعطوك راهتوى ويدخ  اببـه  هـواخلص النوه مأقصد رب را  رشاب

 واحتعا املس نه والضعف للقلب دابــــه    طــالبهفا ن عنده عطا وافر يعد

 عظم املوابـهوارا واصرب حلمكه وارج   رن عهابه ِقر وا ض  ملا يقيض و ف
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 فا ن را    العلجو  غ  الصــــالبه  يفتق              احلنابه يفتعرا ونيمل

  يفتدا  الرىح به رض لأ اوابرص احلب      ني يق    همابه يفنشف راه والل      

 هفا  ه ال زن و  راحيتسد عبد جابــــ  ا تسابهوه طري  التواض  فاحتصد   

 رقابـه تعط) السيفل واقيكوا ت  د رنه     و رف  ،ني يدح  ِ،دابهبا     ر 

 افه لكه   الق        رءان لفظ مأو وابه  واطلب العمل واليشس رن عوايل ثوابه

 هـبآ   زل ومأمسر  ررس رن رس رن           رسى بهرن حفظه مأدرحتت فيه ال ا ر 

ءتمن  فسك الكفها تقــايس صعاب  اتبابهرطلب نيوى    فا ن را ل ،د  هـــا 

ن الِ ــرب   قوس كرف نشابه  اببه  رامي         ن  ويفث      م توكآأ قيا ي  قالوا ا 

 ني  ابلصاحلني اليل نُيقوا رن  ابه  ل ن هللا يوفق            نا ملس  نيتوابه

 يو  تظهر رسا ر اكك         مني املهابـه   هــابنــــابلشاف  رــــار احل  وا   القول

 احله يفعك  ــابهيبل ون املىن   

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 يبور العوف لو و بدا را،د    به  مأيف وصاح بعك العرب يفهتــرت  به

 وينفك رنه مأيديه نياع  تلــــتو  به  ن    وبهوويفتطلب  قه رن   

 هـفال يدر ه لواكن   ونيط اللهيــــي  به   ويربا رنه عند الشدد فن يني      

 ه     ه قرييويبخا عند عــا ته   ه  ويفهش   قول الشوا    حيي     به

وا ،الت علوه ال وارب   ءبيــبه  يقف يدعوه عند الرضوره راهوبه  ا 

 ا   رسال    ها الصعوبهر يبا رنه د  هـــولوااوره صاحيه   ،اجه تعوي

 يل بهعنا مما ب             يفيق    طاف    هــحترى خيه  رن صوهبا ميلوه ريــي
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 ب   ر   صمه اليل هشتت  بههو   هـوتل:قه املطر رن حسايبه ا صوي

 رن الصدرات و  راتواف    الرضيبه  ويهمسر رابدا رن            وادره املهيبه

 هـويرتا راورد   حت  زا ُرسعد قريي  يقول مأكر ه وصاحا وهللا حسيـبه

 مأ رب رصوبه قد مأ بته وقيا املصيب      وه ال ريبهرعا    رن مأقوال النا   

وا قد بدا يعيي طبيــــي  ده نُيعد والفسا تقريبه حريبهــــوبُع  ه     وقربه دا ا 

 الق املريــبهــــ ق  العوب را،ا  الأ   ر رايعوبه    ه      زيد املرء  ب  رط  

 صا  صبييه رنشاه واص  و ب يك    بهاوار العطي         لأ ويفيبد     اب

 الناس ءوبهرجال اا ن و  رامم     رن ا ا املعرفه وا ا ال صال النسييه

 به      ويفهشق) اسالس هبم نياع  ر ي   ه  تون ابلو ر رن جابه  ر  ب   آأ ويفي

 هـمأيف و ت رن حهبم يق      وى  صوي  هــويفينسون رن حهبم  عم ال        توي

 را طوبه  ويفخر ابلـثـــنا   الرباو ع  هــــرن نييشب قرهبم متيس رثويو فسه 

 به        ِ  و  عيشه رءي ومتيض   حت  وحيسن ،ال عقياه رن بعد الشتبييه

 ا بييه النسم عندو  نياعات قيك   هـوخي    ب :سن العواقب   عقيي

وا    ول الهول و  رن وق    راح طوبه  ااا الأرالا املهوبهو  الرب ا ا 

 دار العجوبهـــويدخا حتن  ا دل   ال  هــويو  احله ،ني الف  ينىس حيوي

  الن اذل وبه    مأيف وهلل هبا نيا  عق   ه     ر  رن حب  عم احملبه و  جتيــــي

 واءفر مأخالمل الشتبييهرن اخالمل ال در     در ا رشييه      بتوبه   ه راك     

 د  بههللا عأ امحد ومجة رن  وصأ 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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 هه الأبوات   م  ر ورق   تهبا حتوااب لبعك احملبني مل ا بل  ه رن ه  ت اب  

 يقول فيه  ها و ها ، ولو رالنا ،اجه . فقال : 

 ق نرنيا امل        توب  ه    لو ق ك ن ،احت       

يف رن الق               ربه  للم:          بوببونت   ا 

 لوبــــقلت الـدعا رط  ررادا الف             ر،ه

 مأن تبل      وا املطلوب       م داع     ا   ل      

   وا املرءوب   مأن تبل      م داع     ا   ل          

 فر امل سوب وي              اا ن واا          وا

 تستهبا دوب    ن       يل   رن اذل وب اجل         م 

 وب      ط      وور الط   رىق    ونيطها ء     

 وب  راا حب             مأي  هللا خيلص                 نا

   ظك املنسوب     لف   واحلال و  قل        ته

 وه رص:وب      و  ابلن   دا     مأحسنت   هج

 ع       صوبالأ وطلقت   وا للنا وح          ده

 لأ              ين رش وب  وحنن  ف             رح به

ن نياع    وقصد  الق          ربه  د امل توب    ا 

 ا دوب ااوبـرن قي     و  رن الأَ ْل نياب

ن را تب         ها   و حمسوب   فالعــبد    وا 

ل                 ه احل  ىل ا  ن ءــالب مأور   ا   لوبــــا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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 هه الأبوات يعين هب ا مأخ اه وحمب ه   هللا ا طو ب : عب د هللا ب ن ع د  

را  اجلار  ببدلحريض   ف  هللا هبم م رني :    ابرنصور ا 

ن اكن حننا ع  ابخنرج ا ا رن امسك ابنسموك طوب   رفنا القاعدة و طوب  ا 

 اابختوب       وا ويِف را ت رمأ  رع    ه ر وبــوال  واحض و ور ا   رال

 عىس يق    ويل رن رس طه  صيب   يتك  ينه وفع  للق  واد  رصيب

 اا حسيب     ورمح  هللا ونيتوعه راعل  الفضا اثيج  صيبوالفضا واني  وفيك 
يف لأ   فاضت وقد معت القايص ويل  و قريب      لَها وجموب     حت   وراخل  خلقه ا 

 ول جعوب       فامحلــد هلل و   دى بق  ون سب مسسيب   خ  رن ىل راجنم 

 ده رثوبــــحيث الزت  رب :نا رنه بوع   فاه احلبيب   مسعه رنه  يشيه رصط      

 رن الونا و  عأ  فسه مبعىن ءريب  حنمده نش ره نشهد   مبا  و رءوب

يف  و فن  نيتب ان روىل الـــموايل ربنا و طوب   عم احلسيب     رايعتمل قدره ا 

  } وقال رضي اهلل عنه{
 هه الأبوات و  و قاص د  ورة مأ  ا احل مث وو  ي و  الأ، د راب   عه   

 نيت ومخسني ورائ  ومألف فقال :  1156احملر  نيتن  

 دمه راخيوب      رن قص    زور مأ ا ال      ويب   اب 

 ه يطوب هــــق      عندمه ف   رن تنوى لل             زوره

 والف         رج ويت قريب    ته      تنقيض   ،احت      

  در والنجوب    وامله           نور       رض وامل   لأ اعند 

 هبم حسيب     ليس حيس  وامه       واملشاخ و  ني  

 ا  صيب       ءوومك واب   ا قريه و  ت ـــوووا      او
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  امك هستتجوب       دع      م      وادعوا الرمحن  رح

 } وقال رضي اهلل عنه{ 
هل حمفوظ وو  مأرم تلق وه مل ا طل هبم ر ن ب دلمه    هه الأبوات ميتدح فاا م

الهجر ن لوعارضوه ا ىل نيدبه وال ووار لأن رعه نيعف مسب   وتبع وه وص ارت ق افة 

هل حمفوظ حفظهم هللا وابرا فام حنو مخس عه    ف ر ، ومأر ا مسب ة فتعرضه رن م

هل رابع فا رم ق ه وه وق هشلوا به رمأنيا ومأبوا مأن ه حوا رعه ، حفص لت عل ام  م

  الوو  الوا  واقع  عظمي  قُتا فاا وا،د رام هبزمي   و  مي   ، ويفح ول ويفق وة 

يف ابهلل الع  يل العظ  مي ، والقص    رش  هورة وب  ني مأ   ا اجله  ات ر  همسورة ، و   هه  ا 

نش اؤ ا ي و  ني ت  1156  العه  ن   ا هر احمل ر  عاا ورا ني تن  الأبوات اكن ا 

  ومخسني ورائ  ومألف فقال :

  اب   لك  اثر الس      دهـــدارت اجلوده ل ن

 عاب     جمار ا ص       ــــو   رورون اعي

 ابـــهشهد هللا وال ــت  ايـــا     را  مه   القي

 رن عدوه يف        اب  ىله رن  و   حتي ه

 } وقال رضي اهلل عنه {
 وقلت  و املوىل وحستا بــه حستا  تولكت   ىل الأر          ور عأ ريب

 اب دون وو  الق ربنومأءىن عن الأحت      فا ً عن ىل الأ                      فا َ 

وا اكن راٍا مسوف مأعبا ب           الرتب       ني رن بدي  مجو  العامل            ه     ا 

يف الواس للملتج  هب      و ب اب اب     ف حت  رام طـــالب ال  م   ورا الناس ا 

   عن الت و  ابله واحل        رب  ف  ت رام ب خ          هآأ وولوت رن ق ي
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 رب    مأيف مينعون الرض رضاب عأ ض    عهم   تعجبت رام ،ني كنوا بنف        

    نا نييلا اكن وو  و ب    ابحسا          ا اة بعضهم         ومأجعب رن  ــــها جم

 يتيه بدع              واه ديفيًف رن الُعجب   ر     ومأجعب رن          ها ررص رقص

    د را مأ ا     فيعتقد الأاتوا عأ ض     كر أب فيه اجلها هجال جبه              

  رىض بشني رنه هستتوحتب الُعتبو   يقول مأصيشت الراد والناس    طا

 ل  والهل والص:ب   حبرر  خ  ا      فيارب وفق                      نا ا ىل را به

 } وقال عفا اهلل هذه األبيات على منط الرمله { 
 نيوى الصع  رن بعد الربوق اللوا ِب        رة   ءبطنا بنوٍء راحترت رنه قط    

   صاحب      تبا  هبا احلساد واء    ح ة وجا خاب وانيتيق)   اجلوا

ن الواس ف             وه امل ة   اربرن الناس  صا رن قريب الأقــــ  فيا فس ا 

 ثن كن             ا  ل ىل املطالب  بد  رصة     وحسن الرجا   هللا للع    

 اب را م ب خايب     ورن دق واا الي     ع  واملرضة    ثنه العطا واملنف          

 ايبــــويطعم وهسق  و و هشف  املص   و هللا حم  املوت وطم ق          درة

 ال الس ايب    ر  حسأ نيتو  رن ثق    وُرنه َروات القاع  تاُن قط         ره

  رتامسب   وطرج هبا احلب الزيك ر         ويبد  بواد   رضة بعدء          ربة

 ا بهبا فاا فيك اجلود   ىل حتــــ     مرة    ومأطناب     مأعنابومأرطاب 

        اعب و ينات رصبوغات ورب       ونهة   ومسسوات رنقواات رو  

 هي  عن مجو  الش ـايب    يل  لها ا ب  لها  ظرة راقت وللع                 ني  ظرة 

 م                ٍا راا وقا  وجالبللك   وولا صعاب البا وا وا ف        طرة

 ر اثقب   و،يل احلل     ا مك يفح   ث  وطرج طر  الل:م رن رلإ ب :   ره
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 وا املرامسب   وني  عأ الط     اف فل  ونيها نييشيا الرب والب:        ر ه ه

ى الس  نيقفا و،اِل بز        مر وال   وامسبـــومشس الضوايح والق  رة    ونيوأ

 وراقط يدر  بعضها حسب ،انيب  ويف تيص  ع ه   ىل                   رة

   العجـايب       نيتت نوك جعبا عن مجي  فيا كرا فيه بفهم وف                      رةٍ 

 ابرنيال خ  املرنيلني الأط          ايب  ومتم مجو  ا                    مينه وه ة

 ارب    وعند العشاو  با وعند امل      ىل ب                رة علوه صالة هللا  

 حيوا حيوب هللا           احلبايب   دد را وامسٌر عدأ خفره     صالة ع       

  } وقال رضي اهلل عنه {
صاب    او     ورن اكن حي  عن رع   ب  :رب مأيب الستبطني فه    و احملارُب   ا 

 ارًا وقد ،الت علوه ال      تايب     هج  ق              ا  بصفهولو اكن   صفني 

 حتنود مأر  امليفر                 نني مأضارب  فو هللا لوعاينت ت  ل نت ر        ن

 ورن نزل الق             رءان فيه خياطب    نه      مأوايل ويل هللا  رص دي             

 ينا عه   حق                      ه ويطالب   داوة همتد   رن ع         فوحي ابن  ند

 عمٍل قدرته الأطايُب   رب   عأ ح            راه فن مأاب به   فل  را مأحت                 

  } وقال رضي اهلل عنه {
   مأثناء راكتب  للشتو  عد فضا هللا مأفند  :

يف ر    ــفضول وِرق العوب رن ىل حتـا ِب   ال     ا ن    ثا حنن لويف الفضا ا 

 ورمحته ملا ح                    با ابحلبايب  ول ن فضا هللا وفض          ا واني 

     با لصاحب       وص   ابحلب        ا وده     ومأ ا لتآأ وا ...  مأ       
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    با ابحلبا ُحا    ثن حبأ مأرابب احل     هم    ونرحتوه مأن يعط  لنا رِصَا حي  

 فل  واا الف         ضا مأنيتىن املطالب   ق     ورن حب قورا عُدأ رام حقي    

يف بـــواعي                 د  هه      ا   الزرر قلا وقالا وم يــ  ق          ويفتدعين ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
نش اؤ ا ر ابني ا عبان وررض ان ني تن   مث ان  1168  هه الأبو ات واكن ا 

 ونيتتني ورائ  ومألف : 

   اوت نييفيل رنصي) الطلِب  بل ت ء    هب والو ب يفابل سب والنأصِب ابجل

 وره ال ــُـُتِب  والعقا والنقا رن رسط  دهتمُ      جد  وحتند  وجد  قد وحت

تصاٌل ص  رواصالت ِصالت ال      واصالت لنا  ال الأنساب والسـببــــحص ا 

 رشيلُ  هللا   ال  ال والع              قب         ا نيتبقت  هب ونيابقاُت نيعاداٍت 

 بالنيهٍن ويفتعب   ف رن لُطِف عط    ت      م  َونيع  ورن   عمت رن رح  

 بالحئات رن التوفي  واجل             هب  و ف   هللا   مأور               ِه  ف:ت

ل         ه لنا ون رة هللا وع         وغا   بو   والفضا والـمن   ءوث رن ال  ايف 

 ب      ر    ـــ  الونيايا عند هللا والـق  بهِ  ونيتود املرنيل             ني املستتعان

       ٍم ورن َعرب  بني ا لوق  رن جُع         مود خ ته    احمل              عد مأمحد

ه  اللك والأ اب والعل       والأولوا وووو ال           هوئات والأدب      ء    وم

   دال والنقب  ومأوتد الأرا والأب         والقطب وال وث والأفراد والأر     نا

 و  مجو  هجات هللا  و رط        لا  ص    وصاحب النوب  املميون   هج   

ه مأدعو هبم وب   رج هللا حَتور ال       هم والُ ربيُف         ل                    هِم وِعرتهتمآ

   م  رن طاٍل صيب الس:ب  برح      ويزنل ال وث رن مأقطار ق          درته
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اتتد مأ ر   شتتد مأ ر         حبيف                         صاا   رج هللا ابلتيس  وال     رأ

نأ   نيتوجعا هللا ه ًا بع         د ُع ته  ر         َ  العِ  ه ًا ورسوُر مأيبا 

 ود رنس ب ني اجلــــوعــني رن عني ع   رٌص وفتٌإ ق              ريب رن مسرارته

  رت الشا  مأيب العقب    عأ  زا الأب   رى   رن العطا ال وثر اجلم ال ث  حت 

 الأعأ            ا  ) هللا والـمــخأ   وامحلدهلل رب العالـم            ني وصل 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات   م  ر راكتب  ا ىل بعك مأ ا ر   ر همسور فا ا : را ا تع مل  

ني  تود  الش  تو  ع  د فض  ا هللا وص  نوه ني  لنن وع  امثن ووااهت  م جنم    ومس  رميصم 

ن العب د يف  زال  هل مأفند  ، مأ ا ود  ومأحيايب اذل  مه . ا ىل مأن قال  : ا  صاحل  م

نزال ، ونزول الرمح  واا بال مأ ن رارىض  رست  شعر الزنوع ا ىل رنا ل الزنول وايف 

،ال ، ويطل  هللا العق ال ، ووون بف ك مأقف ال ايف عتق ال ، و    لن ا الوف ود ا ىل 

حمط الوفود ، وحما الص ود الص وود ، ع ني اجل ود ورص عد الص عود ، ا ىل رس عد 

  نيعد السعود  فقال ريض هللا عنه :

 فقد ف               ا  قلا ابملىن واملارِب   هللا ال رمي جبم                عهافا ن مج  

       ىن   املنادب        بتنعمي ....وامل    م ابلنع ء بنع ن رن                عمـــومأ ع

 مبع            روا عرفان املال واملناقب  وعرا ابلتعريف رن َعَرفات            ها

        ارب وه بني امل  ــــ تعم الأصفيا حي    فاهتا     واصفا صفا صفو الصفا   ص

 بوصا ا ىل روصول رن فرا واحتب     د لناو هلل و هللا حت              فيا هلل

 لأراك                    ها بني احلبا واحلبايب  نانيالرنا ابنيتتالر                  ومتم لنا ا  

 ه ط  الستبانيبــــابنيتباب نييب فـي  لنا طوب املع      اش بطوب وطِوِب  
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   ،احتب     ونستتجيل احملبوب رن ء  وحنظ) ابقيال الرضا رن وو  الرضا

 فقا وبــيُنأ صاحا ق           ول و مأيب   و لق) عروس ا افقني ب خدر       ا

   املناصب      الع           ايل مجيمبنصهبا   فها بَعد ا   بُعد ا قيا بع     د ا

باق جميل ورص  ن وال وامسب  و ا رن ضوا راد الص:  طيل    فف  ،لب  الستُ

هل غالب  ثا يوحت      فيا  عا تب ا الن                    زاع ل لبنا      د امل لوب رن م

 ابل تب جهب املوا ب       عأ فض        نارويف  روايل ويفئ             فن:مد

 ا احملــاربـــعأ الواصا املوصول مأص      نا  و وصا رن وصا الصالة صالت 

 } وقال رضي اهلل عنه {

 وابهلل يفتع            لوا عيلأ وتنشتبوا  مأيف وردات الواردات تق            ربوا

 ررات هبا حيوا     وحمصومم   امل   فا  أ رن قو                راٍ  مأصومم 
  ط رنصب     رنصب را طا  ق   واتوخ  حسني ابن احلسني اذل  عال

 و يو ب  ومسسب وجهب  اد را   بهات حسينات الصفات ،ال  

 تفوت علونا   املعاد وتع        زب  ٍ  وخال   فال  صة   ح  خل

وا  نت ت        دع   ىل مأ ن ته ب       لتــــرب العأ عي   فقا ملعادينا ا   با ا 

ن قلت  هه  ور مسومسُب       بعقيل علاا  اد   الن  وهم  رمأيت الشمس ا 

ن حيار ااون تل  يي       ني ملن خاطبت ا  ك جا اٌ   قاا رن  بــــوا 

  ساوى ايك الوقت  ق ور رُب   وا  ك رعهور لأ ك   ع          م)

 م مأرضبواــــالعموان والصوعن  وره   وق هسم  املواب الرنيول ورا دى

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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 هه الأبوات   صدر رنيا   تهبا حتوااب للشتو  عفيف اا  ن عب د هللا            

 بن عد بن عارر بن عبد هللا بن نيها بن ا حساق الهونين ، فقال عفا هللا عنه : 

 وصاحِب مأخا عن مأا ٍ مأوعن قريٍب   زى هللا عبد هللا مأفضا راحتزا  حت

 ومأويفه   الأ رى حتزيا املوا ِب   ومأعطاه   اا وا ُرناُه و اي        دًا 

 واقب   ومأصل:        ه   نيابٍ  وع  ا ه   ومأعاله   رؤس املعايل وص    

 وواىل لنا   ىل  ف      ا وواحتب  اــلقد قا  ابلود الأ          ود وابلوف

و صالت علونا قراب        ب ايب  ورااكن عن قلب               وواصَا ا 

 وويت رسور القلب رن ىل جا ب  يت          تابهآأ كزول مهوف ،ني ي

 الطوب جنا الأطايبرن الطوب طوب   اــيــــ وا دى لنا ِطوب الالك  ُرطي 

 اربــــرن اجلد عبد هللا ر ين الأق  هــتُهِ ر جشوى ،ني يتلوا  ت     اب
  ر ن بني ال       تايبـــويفنيتن الي  الفضا مأ ا   الفضا لكهموا نيها   

 ا  ارمه   ال وا ب    حياة وروت     مم عنده التفضوا رن دون غ مه

 رن الستب  والعه ن رلفا الرغايب  وقد مأخربتين الأ  عام بقول       ها

 د اكتبــعأ يق  ــــلأرلوت رن  ط   الء ولويف طافات املالل رن امل    

 عأ الشتو  عبد هللا صنو  وصاحا  ورين نيال  الَف  نيالرا رضاعفا

 اريب      والضعوف مأق وامحد ونيها  ووااه والأ ا والصنو عار       ر 

ل     هل غالب   هي  ىل يو  ولوة          وصأ ا   عأ املصطف) اخملـتار رن م

 } وقال رضي اهلل عنه {
   نابه الروا امليف ق  بعد مأن ومسر  احلسد وراجاء   هه الأبوات مأورد ا 

  فيه رن مأ يار وم اثر وقول الشاعر فيه :
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  در  عأ رن مأنيآأت الأدب    مأت    مأيفقا ملن اكن يل ح           انيدا 

 كأ ك ق ت            را يل راو ب      مه   مأنيآأت عأ هللا   ح     

        وه الطلب   ونيد علوك وحت      اد   ين ابن    جفا اا ع           

 فقال ريض هللا عنه رعارضا   :

 بط  العلوق ويك الل               هب  ا    ومأصيل فيفادا بنار ال ض        

 فال  سع)   اا ن يل والنسب   درت برد املعيش    و بك ق      

       هب   النا ابل       تب  صم    داا مبا قد مأتيت  فتبت ي          

ررمأة ا صم مأ  القي              وإ  رن القول ح               ً  لل:طب  وا 

   وحتب    لأحسدتين احلسد ر     ولو  نت ت     در  ابنيداا يل

  ام ءضب  وىل احلسود عل           كرى ىل حمسود  ل امل          ىن

 وقيا   قا مأع                 وو برب   ول    وقد عاو رن ،انيديه الرني

 } وقال رضي اهلل عنه {

ن ايت مأن  سعد بني الورى  ويفت           رى ورا ويفرعتبه  ا 

          بهودع للك ره                هم      خفالط الناس عأ ،ال   

            وا   راربه    بزين  اا      تف        ها نييشيا العاهش امل    

    ربوا مت ني والتقربه وال         ق)      مأرا رحتـــال اا ن مأ ا الت

 تيـه      وا اي  للمــــن ر واملش   هم    فالأرر ابملعروا رن اآأ    

 قربه   و  فضا هللا والت       ويفخيافوا الل             و  رن يفمي

 ه    ولها رنقي  ابلستوف قه  را       دائه  ها ُد   هللا مأع        

   ه   قتا الأعاد  رنصي) طلي        ال   مكوا رااكن النا فاع   
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 ه    فا وا بنيا العيش  الطيـي   دمهــــوالص:ب والأتباع رن بع

   العاقــيـه     د وا ومأ رى  ين   ه   لوا عطا املوىل ورضوا      

ن ايت  سعد فامعا و   وا وا تيـه   للناس احل     ارع   ن  ا 

 } وقال عفا اهلل عنه {
مل  ا  ار رضحي الش  تو  ال ي    عب  د هللا ب  ن ع  د ابعب  اد ص  احب حت  رب  

ثنت ني ومأربع ني ورائ   ومأل ف   عاا وراء  1142 وصم برتب  ا تبا  وو  ني تن  

املعظم وو    مأو  جدب وضو    املعاش ، فاعتن ا لل زورة ر ن ب دله حريض   

حرضروت نيتن  ورة جده الفقيه املق د  ع د ب ن ع يل لقصد ايف نيتسقاء ا ىل هج  

ابعلو  وعرب  ونن لزورة احلمث ، فل  بلف ا ىل حرضروت و ار الش تو  الفقي ه عب د 

هللا بن عد ابعباد صاحب حترب  وصم ارتخأ خاطره ابلوقوا   حرضة الشتو  

ب ن ع د ال ي  عأ ابب هللا الرحمي ال فور ، وتهمسر رارو  مأن الشتو  عب د هللا 

املهمسور اكن  زور اتوخه امح د ب ن اجلع د ص احب الطري ه   مخس  ئ  ر ن مأ  ا 

وا وصا ا ىل عنده يقول   الشتو  امحد بق ول  حرضروت ا ىل بدل الطريه ومأ ه اكن ا 

  القائا  ها البيت :

 يفيظن بك ال هُب  فا  ك راو  كلكم مبا مأبرصت وابرق امحل)       
حس ن العط اس ص احب   ها ااي وان   ها فقال العب د الفق   ع يل ب ن  

البيت طاطبا للشتو  عبد هللا املهمسور و و عن د رضحي ه ع أ قافي   البي ت اذل  

  خاطب به اتوخه امحد ابن اجلعد و و  ها :

  رجت) عندا الهب  فا  ك عد  كلكم مبا مأبرصت و،اف امحل)    
، جب اه مأ  ا حفصا حبمد هللا القيول ، وبلو  الس يفل وامل ارول والس توول  

هللا اذل   ن ر  ن توني  ا هب  م اكن عن  د هللا والرني  ول ر  ن الفري    املقي  ول احملم  ول 
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املشمول ، ورا ا فصا رن عند الشتو  ح  كهرت عالر  الرمح   ، ويفوص ا   

 ها اخملطر ا ىل نييلون ح   فاض ت ال ودون لكه ا ابمم ه ا ىل ا ا او ، وامحل د هلل 

 حتزيا العطا رقيا ا طاو . 

 رضي اهلل عنه { } وقال
 هه الأبوات مأرنيلها ا ىل الشتو  عد بن عد ابرشموس   صدر راكتب    

  للمهمسور فقال :

 ا ــال  الرا ق املبد   داه العجوب  اب  اذل  بوده الرمحه ورنه النصيب

لوه احلبيب  مأح      مد افي  الرباو يو  ىٍل ي وب  والف  صاليت عأ اااع  ا 

 رن الفق      ِ ِ ا ىل رويفه رايج رنوب   م راخيوبـــوالتاب  لهوالهل والص:ب 
 ريباحملب املنور رن قدا  ق        ا ىل  عا بن حسن و    اا وا ايشيه ال ريب

 علوه رنا السال  الزا     املستتطوب  عد الشتو  ابرشموس صا  صبيب

 ا   صيبــــتي ومسرت  ة حمبك و   اب اللبيب ـــوبعد جا   تابك وا ط

 نيعود هسعد ويعلوا ح  وهللا رقيب  رعالق ينفعه   اا وا وعند امل وب
 ابرن جا 
إ
 وقلت رنا كريد القلب مييس ا وب  حسان  ل ا حسان  عم اللبيب يف

 راره راعلومك  ريب      ثرحيا وال     و عتين بك و طلب واايك الطبيب

لومك قيا        دقي  وا  و وب وفيه  قي    تــــ   تيب ها    فقد  تيشنا ا 

  بته ورقه ا ىل امحد بن مس  الصلوب  عَ أ يصا بود عبد القادر املستتجوب

  ها ووا احلني نيمل يل نيالرا رءوب   ب اا  سعده   هه تق    نسيب
 ه يطوبــــورن رعه رن حمبينه و ي  عأ امحد الصنو صنو  بن حسن واحلبيب

 ا والرحيب نله اب صه نيالرا وصنوه   مَحد ابن ابعيىس تق  راي وبواحلاج 
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 يه ب مجو  املصاحل رن بعود مأوقريب  واهجد وهمالا تعجا فالعجا افه ويب

لوك املدد رنا رداد الشتبيب  قلوا رن قدرا العايل عيل النجوب  صدر ا 

 وا   نستت فر هللا و  علونا رقيب   ل ن دلوا احمل        به هستتهل احلبيب

 زن  والنصيب     عأ عد حيوا       والف  صاليت جتدد   صباح مأور وب

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات قالها ردحي    النقيب براكت بن عد القعوط   الو افع  عن د             

راكرمج     القرطاس قسم املناقب   احلاكي  السادني  والوالثون بع د املائ   ا ىل مأن 

حتص اد لك    قال   كرمجت ه : وللنقي ب امل همسور   ص الح وات الب ني ب ني املس لمني ا 

حرض رعن ا   واقع   ب ني حت ع   اكد مأن ي يفول را ا رضر  و وات صاحلات ، ح  مأ ه

عظمي عأ الناس   بدل الهجر ن ، واكدت بسيشب و  تقو  فتن   ائة ، فسعونا حنن 

وه    س ني الفتن  مأورا ح  مأ ه قال لذل  حصا   الطلب ومأقا  و  الس يشب ؛  وا 

الفتن   ع ن الن  اس و، يشس احمل ابيس   رق ا  و  ال  ء : مأطل    احمل ابيشس لتس  ن 

ن ائت ف ريس   هه  ومأ،يشستين راكرم ، ومأطلب رنا ىل راائت رن رال وغ ه ، وا 

الص  ص خفه ا عن طوب   فس رين ، ورمبا  ش  ابلباكء فقيا رنه ومأطل   احمل ابيس 

 وا طفت الفتن  ، ح  مأ  قلت مأبواي رن مجلصا قويل اعرًا : 

 ومأ ت املقد  عأ وا القول وا ت ال توب        ها و قيب     هه ب وناا مأبو ا ومأر   

وا ابعد احلال وا ته فيه ع  ه عىس رات وب      ورمح  هللا وبراكت  ه قريب دـــا 

***** 
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 } حرف التاء املثناة من فوق { 

 } قال رضي اهلل عنه  { 
 ا ويو  امل تــ  اا يللع     ز والفخر   ني الوقاتــــبوب ر رن را    ن اذلمسر ب

  رت ابلسالفاتب :سن  وه ويفي              ههد و  سب عأ امكا  د قيا الفوات

يف ر  التلك    ويفتق   ول النسب ي ين فسول النوات   فات    فا ن الرتب راتنال ا 

 َعز التساو  عأ الُعرابن رره وفات

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ه و  هبا للس  ريقاتــــوحتينا ره   اده وال راراتــــرسحنا رن رابمل العي

       قاديه و وات  بالد مأ يار رعهم ع    واتــــ   ري ــــا ىل الروضه وبتنا هبا و 

 وبتنا   رستوا ال      ربابر واملروءات     وه وصلوات    وابلع ه لبثنا ردا قه  

 ورسحنا ا ىل السمإ نسع)   ني ،ات   وطف  بنت ابضان   ومأمنار ا جات

ىل ِلي              نه  ظر  هبا هلل  ظرات   ات     وبوتنا عأ  ـــ     عمه وراح  ا 

 نيوى  و واحلط  وا ت   ا  ه تبا مأوت   ه لوات      وصبأ:نا ال ري  الن د مك في

 ابونيتمي امسه ا  الز ن  ااتر دــــوب  ات ــــن الأوق  ا ىل روبه رار العروبه  ي

 طلعنا صبإ   صبإ ررج   رواوت  وقلنا فيه يو  السفر رن عنده مأبوات

 فوق واملضوى ب :نواتوحتينا الصوق رن   ِلقـفنا ِح   ه و  ه وات ح ات

ويو  احلد
*
      و  حبسن الت      لق  وامل اتتلــق  اتـــحتينا  نينه   نيالر 
 ر بني الناس واصوات  لها خف نينه لأ   ونسا العمود  وا ا حزابتبنوا علو  

                                                 
 ويوم األحد   *
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ات     فل  او ناا معر ابلقدر رن مج  
*
   واملس نه فام عالرات    كرى للخ     

 وفاا الشتو  عبد هللا الصاحل هبا رات  فراتــــويف  عندمه رن طايوا التع

 هللا عأ رن رىق الستب  السمواتوصأ   و  نيـادات    وابمحران يل اكن راب  ق

 و   رأ  ابل راره وابمخلس الشفاعات

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ملا مس  بعك مأ ا احلارض  متوا بقول البادي  حيث يقول ) دلوا م راضمك ل و              

أوت ( قال ذل  احلرض  يفتقا و  ؛ ومأنشآأ :   احلو  دل

 ر  لوخزبوه يل راكاكمسوت    م خه الق  مأدلوتدلوا م راضمك لو  نت   ال و  
ن حصا صبف فتوت ن تصلأب  زرته وا  ر البيت  ا   واءطا ا متر رن   ره ولو غدأ

ن قيضت العصوده افتنا مسوف نيويت   ر اللقمه ويفنيور بقيت     صحمرتا لأ   وا 

وا وتي             تنا   توتيت  ه ويفقفيت ـــلو   ون احلص رارلت رن  وا ورث  ا 

    يفجت  حيت يفحيت واكرا احل  لأ   ف)  دت ثنيتـــلك  خهت روغه را 

رعرا مأيف  ها واحلو     س لوريت
*
 

ثبات مأخهه عن رشاخئه ال را  حيث قال عاا ريض هللا عن ه   هه القصودة فاا ا 

    تابه القرطاس اجلزء الأول را صه : 

لب اس  وقد  ظمت   و  ورايتعل  رن ومسر حت ع  م  ر ن مأخهت ع ام ا 

ا رق  وم  ر ن  رهتم وانيتمتددت رام بر صم ومأ وارمه املهق  قصودة يئو  مضنص ا 

لو ه الأر ور ، مث مأردفص ا  ومسر عددمه ا ىل احل  ني تب ا ه وتع اىل  و  و اذل  تص   ا 

نصاءت  مضنصا ونيتوة ا ىل هللا بتداؤ ا رن ا  ني تتزنال امل دد ومأنأ اب رى ا   تعاىل   ا 
                                                 

 من مجيع اآلفات  *
 أعرف إال كذا واحليق له انس لو رأيت  ما  *
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لوه يصعد اللكم الطوب والعما الصاحل  رفع ه ، ف الأوىل ر ان  ا ىل ربك املنصي) ، ا 

للعدد والأ رى للمدد ، وحتعلصن مأول السفر الو ا  ر ن دي وا  املس م) ) قالئ د 

ثب ات ت   السلس ة ال ص  اارة   ا  احلسان وفرائد اللسان ( وقد حصلت ال ن ا 

وصة ،  ابهلل رتصة ،    ها ال تاب لوتها ابثباهتا فيه ، ويتع را    مأقوى

نش اؤ ا   ررض ان املعظ م ني تن    س   ومخس ني  1159جبوا ر ا قاري ه ، واكن ا 

ورائ  ومألف وو  ببدل الرابمل بعلو دوعن ، وابهلل التوفي  لسلوا مأقص د طري   

حس يشنا و ع م الومسو ا .  و ب  مأجمد فري  ، فا  ه املي  ذل  والقادر علوه ، و  و

 و   هه : 

نيتناد نياديتـمِس   ومأاتواا تلقيين لق          ول الشهادةِ     نيائيل عن ني  ا 
  اديت وعباداب        هبم مأقتد    ع    وعن رن ليشست الصوا عام رن الأوىل

 د هللا  أت قراءيت          وعنه حبم    ره  به وتآأديب      ورن اكن خت     

حت   نورا        ل تب الهيع  رن حتـمو  ف   ا يت          ني عا وتدرهسا ورام ا 

 ال نيلطان مأ ا الويفي ــــبشتو  الـــم       تد       فا  أ مأدعأ    الأ   ومأق    

نسان وق                     رايٌ  تعلو عأ ىل رمأي     هـــتــــ حسني مأبو ايف حسان ا 

 هاي        و املنصي) لأ ــــا ا اي) والن   ر اذل      مع عنيت به العطاس بن

 رواي            لنا صارت الرؤو لها اكل   ــــورن يد ح        داد القلوب رنار

لباس وحسن رع         ادرــــ ينا عبد ق ه  حتي             ال   اي     لنا رنه ا 
         بني الناس مك رن مسرار    ااع  وو  السجدتني ابن احلسني امحد اذل 

        فقيه ال     مال رفص مجو  اعاع  وجد  عفيف اا ن عبد هللا الف 

 لأ   تاب هللا ع                ني العناي    ه ــوعن امحد ابن الز ن قد اكن مأ 

 نياع           علوه ببيت هللا       ها        قرمأ ا لنا رن بعد را قد قرمأت     
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قت  وعبد هللا الشتو  ابن عامثن و  الندى  دا وايف صابـ       ،لوف الهدى وايف 

راديت          و ت حبم  يفيفء      فا   مأخهت الود رن مأيد    د هللا فام ا 

 ورمه ُربأ م ي           ويفحت لنا رن    دى هبم       و ر  حت عات رن املقت

ف           مكوا السموني الشجاعني              ادة     ني  اسد مأنيتتاو ن ىل ا 

 ناي         خفه رين الترصحي بعد ال       ادر          البار واحملضار بن عبد ق

       مسرمي السجاو رستت:  ايف رار      وبن نيها عبد هللا رستتآأصا الصفــا

 د وغاي        َ ِضِم الندى رن غ  ح  درونيها     وبن علو  رن رؤنيها عي

رلوإ اللقا نيامسن  دن التق)ــــوواا العفيف املنتق) رع
1
      ن     كرمي املدي   

د ال ي  مسـوه       وابقيس بن عي
2
  زا        فقيٌه  أ ابلتق) والن             

 ال        نيعود ابن عبد هللا جميل اجل  د نيعد  بسعده     وواا العشيين ق

   مديت      ابن حسني بن مأيب ب ر ع  دار بن عيل حمسن       اله وعبد هللا

 زران عأ جح تو  مب                      وعبد هللا العالر  احلرب رز ر ال  

 او  فنون العمل ب :ر احلقيق       وح  ال      ومأومسر وحتيه اا ن عالر  الــم

 دروس املست     ن  بشهرة      و العي  ها    ووو العز  ،ا العز  اثقب اهي 

  يفاد  ابلعصا واليششارة      ومأافا ف    ه قصدته     وب :       ر العطاو ابفقي

   زب الرب عن ااولو       ابنيتناد ح   وخايل نيعود ابن امحد الرب  صين

              وه بنستب    واث هثم واا الوحت    مٌد     ومأبنا عيِلٍ اح      مٌد وحم          

 نا حرصمه   القصودة         يع ز علي          ومك قد لقينا رن رحت         ال مأمئ

                                                 
 ويف نسخة قاطن ترمي   1
 ويف نسخة : مسي به  2
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     طا وامحلاي      للع  احسني املُرحتــ    يفيفء      ومعدتنا الأنيتتاو ر  ىل   

 ر الس ،     بوال       ده العطاس حب  د اتوخنا      وقد حتـم  ال داب والي

 الر ـــعن الستود الشتو  احلسني الع     هه      ااه املهمسور قد حص مأ  وو

لأ عأ الأقطـــار  ور الث  ا ـــفيا ق       مرًا بني احلستونني رهق  الث       تـــخأ

     دة    ُرِهُِا عوناٍت عأ ىل بل    ره      ومأخه حسنٍي عن مأبوه وخف    

 ار      وحتيٌه عن العايل عيله املق          و و عن اهاب اا ن عن واٍا 

           بوااه املشهور روىل ااويل     عن الفخر عن نيقافنا و و قد ني 

 دوة املقدا  اتو  الطريق      عن الـق  عأ بعيٍل و و عن عل             وينا

ث   وقد اكن  ب املقتدى رن اعوبه  الرنيا       نني مأصا       بوانيط  ايف 

 ن عفيف البدايــ       حبز  احلزار  ع  ومأخه اعوب عن عزامئ و  العزا

 د ايف رات               ابحيائه املشهور بع  ااعن الشتو  ءزايل العلو  وُر:ـــ

 ىن ىل ثـمرة      حتىن عن حتوينيه حت  هــعن الشتو  رشهور ايف رار  ابمس

             ود بقوة     الود رن يد اجلن      ا     عن الطالب امل  ايف را  واتبلن

نيتتقار      مبعروا رعروا ،لي  رسى عن رس  رس اجلنود وقد غدا  ف ا 

 ال ىل مغ ــــعن احلسن البرص  حت   هبم     وطال عن الطايئ حبب حيي 

 مل ابب املدين      وني ه ب :      ر الع  ف     عن املرتىض للميفرنني خلي        

         بوة   رزيا البال جميل  تا  الن      ال       عال ابلأخه عن نيتود امل عيلي 

           فيارمح  راحت عأ ىل رمح    م      عد املبعوث للخل  رح        

          ف  تب الهيع   بتقلوده تبلي      ه    وتآأديبه قد اكن رن عند رب       

           وجربيلهم ،اد  راكب الزعار  مأر          مهبوانيط  الروح الأرني 
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 م ــــوا را ي        يفا  رنصي) ىل  ع     ه              وهلل حـمدًا دامئا بدوار

 وب     ونسآأ  الرض           وان عنا بـت   ال  ونستت فر هللا العظمي حت         

ل         هي  والأ   مجي   اب       عأ املصطف) والهل مث الص:  عهم      وصأ ا 

 ار  ــا ىل رنصي) الأي           ا  يو  القي     ن  ويبعهم   اا ن رن ىل ريفر  

 } وقال رضي اهلل عنه {
ني تناد نيلس ة رش اخئه    هه الونيتو  و  كمكة للونيتوة الص  ظ م فا ا ا 

لباس ا رق  واملصاحف   وغ  و  رن قواعد الطري  اذل ن مأخه عام تلقني اذلمسر وا 

بتداء  هه ر ن  ، فف  الأوىل ومسر عددمه فت ون ت  للعدد و هه للمدد ، وحتعا ا 

نشاؤ     ررضان املعظم نيتن    س  ومخسني ورائ   1159 تا  الأوىل ، واكن ا 

  ومألف و   هه :

ل   الونيتوةا ـــورار       ولنا   ح  مأ   هي  تونيلنا لني                 لف نييفلنا   ا 

بتدا تدب     بك هللا ورن بوده الأر           ر لكه       خل  ا لوق      ورنه ا 

ل              هنا   ودة         قد عنت  وحتو ـنا ابلعي   بك هللا و رن يفنيواه ا 

   باق العلو       ابرضوه والستب  الط       ال ب             بك هللا و رن قد ع

 م ال اء وءـــم الرضورة         عأ  ع   ه    ورن ليس حنمد ء      بك هللا

       ارةِ    وورن  و املوىل فعجا ب     دا       بك هللا و عم النص  عأ الع

        داوة      علونا بب   ايف عتدا والع   دا    بك هللا دف  الصائلني ورن ع   

              ٍز وقدرة   وقوتك ال لبا وع    اـنــــ وال  بك هللا ووا البطش والقهر 

 وة  ايك رن السخط الوبوا ونيط    م      عوو برضوان وفضا ورح      

لوك وعارلنا بلطف ورمأف             شف  لنا وربنا بشفاع                            ا 
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              قيول الشفاع مسوعا جموبا    ه    واف  رنيول هللا فينا ومسن ل     

           ندمه ابحملب          نن علونا ع     ال    وجربيا والأرالا   املالء الع 

هل رنيول هللا   البيت وال                  ورن ديننا   ودمه والويفي    ساــــ وم

    و ايل و  التق) والتق          املع عيل  البـــو ص مأاب الستبطني بن مأيب ط

         وق       و  ب ضه ىل النفاق حق   هــــورن م ي          ايف ميان   ط  حي

 اب       ووف          ونيدد للهدى وايف       نا      ب آ  سن البرصِ ِ مأحسن روابحل 

     واي      حيوبا وحتنبنا نييشيا ال         اه رن مُس ــــوحيب لنا ايف ميان   حت

    وة   بداود ط  املنطو    الفت       رلنا         الوحتود و وخسر لنا خ  

 رر  رعروا افا          ا عة      حب   ا  مأمقنا عأ املعروا والعرا والوف  

 ر   رن ىل  يــــف واهوة      ومسن ح       ور     وه  ابرسار ال   مأر    

هل اجلنود رن العِ   دقا وول الش ت        نيوءة الص ورن  دا      وحطنا جبند م

 تولوته   كرا ر  ال               ويفي        ه     ومأاتبلنا   جاه اتبلونا ال  

       ين الفقرا تفضا بنف      فيار       طا    و طلب   جاه مأيب طـالب الع

 اجلناي   يف ويين واكشف ا   حب  اجل  طا      و فر حتناو را حتنــونا رن ا 

رار         لوك لتقيض ربنا ىل ،احت      نا   تونيلت ابلشتو  ايف را  ا              ا 

 رب     حبفظ وتآأيود وتآأ وا ء             وابحلرب ء                  زال العلو  تولنا

ل    ىل      وابمل ريب عبد ايف   عـــادة       حتنابك وامسررنا بستب  الس  ه  مأدعنا ا 

              حب  السموني ال را  الأجل     حتعلنا رن ا ا احلز  والعز  والتق) 

لهي  حب  ابن احلسني ادع وارعن           بلطٍف وقربنا ا ىل ىل قُرب          ا ـــا 

         لنسعد رن  ب الوقـــني بهب  اعوب مأنيقنا رن اعبه رهب الهنا
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         كرب     ــقد  رمسن اا ن            و دعوا وابر  حب  فقانا امل    

 ا الشقاوة     رن احِلسد واحلساد مأ   منا به        مأ لنا املىن   علمنا واح    

      مودة   عأ رن يعادينا برتا ال       ر    وابلشتو  علو  والعيل مأعيل مأر

   ال دورة     مجيوصف الض  ر رن   نا       حب  حت ل اا ن حتـمـــِِا صفات 

 د  للم:ج      حلجصا مث ا                نا        وابلعارا السقاا عرا قلوب 

      ب      عيل املعايل رنصي) ىل طل      هـــوابلشتو  خفر اا ن مأيب ب ر وابن

لوك ووهجنا بنيا ال رار          نا        ووجه جبا ات الوحتيه وحتو           ا 

 و ف مأ                ف الظاملني ب  ة   اــــالواقب مأمسبت عدو حب  الشهاب 

لوك تونيلنا وحتينا برء      ابن نياقٍ ـــوابلشتو  مأيب ب ر ال ي              ب     ا 

 رر     ايك ورا  فيه رن عظم ح  ظم اا ه نرو  صالح الشآأن   ع

لونا ومسن لن  بي ة ر   ىل عس رعي        نا وه   اــــحب  احلسني مأحسن ا 

 و      مأيب ال وث ءطاس الب:ور املل    اــوابلشتو  رمسن اا ن نيلطان مأرر 

ر هللا القلوب جبا    ن    وقا  لنا ابلوار   ىل حم                  ه  مُعَر َع     مأ

راف   حت     هــــبه وبه مأبل نا ال            مراد واببن      مو  الأمئ       احلسني ا 

لونا حب           وب    علوك وحتنبنا وبوا العق    قه      حسني مأحسن العقىب ا 

 هم وايف عا             رو  الرضا   جا    ره      وابلعابد اجلويل و،داد عص   

 ا ـــك       ر  و ي   ِِ ن رنصي) ىل ح   فنا    حب  الشهابني العيل وعفي        

 ص        ر حب  الُعـمرمأراكن  دولوَعــم  اــــب            ر حبرر  عبد هللا والبار 

  ِ ــوابلشتو  ابقيس مأجا ابلصدق م ي  هــو  جاه ع            بد هللا مث مسي

 ن وطفت    وخه رن ِعداَ  ىل رعل    ولين   بشتوخ   رد نيامسن كرمي ت 
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 ة       مجوحطنا حب  مأاتوا نا اللك  ور ـا    وعه جبا ات العشيين مأحت

 وصــ مأ لين رىن قل       ا ونييفيل وب      ا     هبم وعظمي املن وواني  العط   

                 مأءونا وخسرمه لنا ابلنفاع   ن   هبم وقريب اللطف رن ىل حمس

همم واللك رن   حيال           رن الساده الأ يار   خ  مأر     هم      هبم وم

  ـــرن الزيف وادخلنا حصون السالر  ا       وارا عنا وعافـنتفضا علونا 

       عأ الشاف  املقيول ي    و  القيار    ا  مجوعهم   وصا ونيمل والأ         

هٍل ومأ اب مسرا  ويب     د  الهداي        عأ الرب والتقوى و                  وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
بن  شا  :                 الشتو  ا 

 ص       وجا دت فيه غ  واٍن بطاق   حتن:ت ا ىل ر ين اللبيب عن السوى 

         مرة   وق مأ تف    ىل درس ب   ه       وعاودت ابلت رار درس فصول

عادته عأ الع  دت ابدو           ول ن ر  مأمتمته ع  ود عادة       فعـادت ا 

   وال غ   و        ابقوال   الأق    تد        رعادات املعادة مأق    ومك   

        و       وجاه اذل  قد قا  فيه بن     هـــومأرحتو رن هللا الفت       وح بفضل

 بلج            رًا فراي     ه ب :     وص    نهــ به عن ىل عوب هُشي و          ه

             رر فيه ىل فرد ومجة   وق        عها          وحتـمأ  فيه املفردات مجي    

      ب    مبعناه هستت نون عن ىل ءي       ااــــكرى املي        تد  واملنصي  ورل

 و    ب :ٍر حوى ىل درة    عن الع    زا    فياطالبا للن:و يفتُك عاحت        

          اري  احلساد عار جنوب      فع       ارة   ويفتك عاٍر عن  تاب بع        

 ك ويف ستت ـــف رنه بنسخ        علي      قا    وحص  ابلتشم  للِورِق رنف 
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ن اكن عااقا      مأرا تنظر احل هلـــ       فقد هم  راث ا     الأصناا رن ىل م

 عم      وحستبك رنه امللإ   ىل ط  وى العمل فهمه  فللن:و ين:و رن ح

ع  للعمل رن ليس مأ وقــد   م ـــخال الن:و لال عراب   ىل طع         يدأ

ض          وا  ط      اؤه  فال هستتو  للجا لني ا       قوا ابلل:ن   ىل لكم   ا 

 ظم) فعجا ب جهب        بنف اتك الع      فيه راد        فيارب وفقنا ل      

 } وقال رضي اهلل عنه {
ر ايف ر ا  الن وو  هب ا  طب     ها التخميس عأ    هه الأبو ات وق د ص دأ

  تابه بستتان العارفني  ف  هللا هب  م رني :

 دار ال رور عن املساو  مأنيف رت

 ها ااوا  قد عرت       ولنا دوا ي 

 وصاحا مك رن حتوار  قد حترت

 د نيا اا ومسوف تن   رتــــرن بع   تمأ ظر ا ىل الأطالل مسوف تََ ــــ

 فزوال             ها عني الوقني وايفهما

 ورسور ا يفهستتو  هب          موهما

  نا حمتوهما    الش ا فاا والف َ            

 ار ا وك  ت     فتساقطت مأه  اـــحَسب البأ مأوول        ه برنيوهم

 ح       َ    اأ الوابَء اب لها   حتيلهم

 نزيلهموءرت ح       وادهثا الناكر 

 امــو مكت   ءث         هم ومسي

 وت ويشت مأ           بارمه و سرتت  ها لسيشيلهم      ورىض حتــــ ع  مأ ل 
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 بوا   الأرا رن مأع رمهــ مك  ق 

 وتقلبوا فاا عأ مأط           وارمه

لوا لل ني رن مأنيفارمه  و          وأ

 و درت فو  َعـــربة      ت حتحس  ملا  ظرُت تف                رًا اورمه

 مأفنامُه اا ر ا         ئوُن ومأ لاك

 وبدامم ابمل ر رنه وابل     ُم      اك

ن  نُت مأف          هَم ولاك  فلو فين ا 

 حستا  ناا ورقلـص را مأبرصت  لو نُت اعقا را مأفقُت رن البىك

 اا     نا   جسد وا د            و  لك      

 م ٍه علونا وكن                        وين راا

 ها   ني رارا يفهستتفيُ  لأ                   

 ر       رًا بنا وخديعً  راف  َ     رتت   صيشت لنا اا وا  خارا حستاا

 مسوف الس وُن ا ىل رساٍب اائ ِ 

 مأ  مسوَف ي رت احللمي ال            وقِ 

     رائ    ا هستتو  َاهدًا بُِسِمٍ  

يِف ت                طعمها وتــــمررت   ذلاي  و  الص ق ت َ ُا قَ       ط  ا 

    جعو  ا زيب  ون  جلت

 وطوت  يا هثا النــاكر ومأمحلت

ا وك      وك       للتزينت ب ُِ ِلــِاِ

ن مأقيلت خداع  ن مأدبرت جفاع   جب ل             ها ا   بزوال                ها ا 
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 فهووا احِلج        ا ق ورنوا قلباهتا

 اهتاــوانيتتقرصوا حــني النقا وحي

 و ققوا بزوال     ها ور              هتا

 طـــالبً        راب را قد عــَمأرت  باهِتا      اب  نيالب  ل         ه و       

 وروة وظ ا  د ــــا  ـ مك رن حظ 

 رستتعص  بصفا الوفا ب      مروءة

 حفتوفها تآأيت الف    ح  ُ     روةِ 

وا بنت مأررًا لصاحب ث      روة    صيشت جما ــقها علوه فَدر  أ    رت  وا 

 } وقال رضي اهلل عنه {

    وا للعقود املهب ت    و،ل           مأيف جدوا بعز  وثق             ات

ن ــــوحت    زيفت ال نو  ال الوات  جل         بعد اجلد حت      ددوا ا 

ن السوا صد  رء عن ر  النجــــاة       يصد امل  وخلوا نيوَا ا 

   السيشيا ا ىل امل تــــنيوى قط          ا   ثا    هه اا وا رق   

    الوات   عأ رر العصور ا       ال     ومك قد ابد فاا رن رحت  

   ات     و وجات وم ابء ومأهم              نا      فارقمتوا مأصنا ومأب  ومك 

 ورن ق            و  ال واي  والعتاة  او     رن الصل ا رفاتوإ العط

 و م ت فاا فه        و م ت    ثا    فال ستثقلوا في            ها للبث

 النايف           اتر  الأثبات بني   ن يل وقتا تقىض    رع) الرمح

 روق احلادثـات    فال خنىش ط  دان نيعداـــنيعد  فيه   نيع

 د الطوبات     بطوب الوصا عن    نا       فمك طاب اللقا فاا وطي 
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 اٍا وااتـــيُدار الاكس رصط  ناـــ  عمنا ابلنعمي و           م علي 

         ات     عب  نهه حم  الرف  اح لنا اهى رسك ويكــــوف

 راتر    وب :ر النور ابب امل      سان احلسني مأاب الوتاىمــــ ابح 

 اكت     وم ف       ات ا صال املهل  وحتنبه ا            زاو والسواو

 ات     عأ را   ال تاب املنجي  ووفقه يف حيا ىل حم              وا

   اجلهاتـــ  مجومشس الصبإ     و البدر املن  ل       ا نيار

 قات     كرى ور  وف   ود الالح  فيااوقا ا ىل ت  ال        هداو

 روات        وق ي     رو لروت ال      هاووُحز  ملن ق  رو  رن    

تفاقا  ابرابب الف           الح وق ييفات  وو  ان رن ُح     ر  ا 

          دا للصاحلات    وجهاب قائ     فا  دا  هللا توفيقا ولط       

 هداو الواصالت      بنف ات ال       ومأعطا  الق       بول ر  رضاه

 ناتشت اد  وال ــــورن مشت الأع  ح   هللا رن نيوء ال     موايل

 هبات      لنف ات املهمين وال             نا   تعرضنا حبسن الظن نيه   

 ز مث ول وصف وات            وجع  قر وضعفـــبال معا نيوى ف

   د ر عز قيدو  احلواة   ق              ولال ين قو  ح        ورويف 

  معهم بعد الشتتات      وقدر حت      و هللا اذل  خل  ال      رباو

 ادات الوقاتــــعأ رن نياد ني    را  وصأ ربنا وا ل  ط      

    روب املعضالت  جي ال   بتفر  ني  عد و ر    ىل ح      

   ران اذل وب السيلات    وءف             رى   نريِجِ  فعه د وا ومأ   

     ات الصالت    وواص  ب خ      رباو علوه هللا صأ   ال    
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 رباكت مث الطوبات   رن ال               زوايك  ونيمل ابلت:وات ال     

هٍل مث  ب    الصاحلني ووو النوات     وحتـم     روه   ص       وم

 } وقال رضي اهلل عنه {

وا جدت عأ العز   يص  روب وخارس ال    احلمخييس مخييس     رتوب ا 

  صٍ  ورويف  رع            ني رثبص  وفيه ا  تصار  رن  ص   و عم رن 

ق    ن    مبمين  والقلب واملي ه ور            دا  نيوقا بساني     رقدر  ايف 

  ور   الص     عقااب لأعقاب الأر       ه  ورمأيته الرمأ  السديد مأرار      

ي   ريب وه  ا     النرص والفتإ الق          ن والأرن مجة  لطائف  ايف 

 اا خه ا بق   وة     وعز  وحز      ةــــبص رب صدق  ومأو ار ت  احل

          ايل ويف املتعنت  ويفتتي  الق   للف ر ممعنادق ـوُجا   رقال الص

 زمسو  للمسك  ف      ويفينش  امل      رى  فا ن فقيد السم  والعني يفي   

    وب احلبيي    ومأبرص مأبصار القل   دوه     فستب ان رن مأمع) قلوب ع

 عـ دى  ي     بلطف وتوفي  لأ        نا   فيا اد  احل ان ابلنور دل      

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ديت وجلايئ   امله ت    وع          ند     ونيتود  ورنيول هللا وني    

 ومق   جنإ ،اجات دا ـوامس       ا    ا   دعوتك فادر ين بال هم     

 يتآأ ها   ىل راي       فن رىض و   ندا        فليس يل غ مك ونيتود  ني  

 م  رن كاق عــــايت     مأو ب رظل          وب  ئي و رصيت ،ني مأ ىش

 ت ىل القراابت ر   وقُرب  فَُخ           م       فا رص وءث فلنا وءوثنا رح
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وا الأنساب ا  قط تصال ا      رو  عنك   صدق الرواوت  عت     فاا ا 

 يتآأ ا ي     جاء البوان هبا   خ  ر  اــــو   تاب ري           ني ،امك فص

يف رودتنا بعد ايف حت              د      ق تبف مأحترًا عأ ايفتباع رن مأح  اابت  ا 

   الورى م يتــــف ن هبا مأ ت و    ا    قول املهمين   فرق     ا ه   ق 

 هم ىل امل ات   دارت لنا ول            م      فا ن مشلت ابحسان وررح 

ن كرمست و،ااا مأن   ون فع        ملته اكت      اللك رام مبا ح     د     وا 

ل    الت العطواتــعط) حتزيتوك يآأ ي     ه ثن    فآأ ت ونيتود  ابب ايف 

 نا للــندارات      فسوا مييس قري   د ويفا خيبــــورن حتفاا وق يقص

 قارات       فنلت مأعأ علوات الــم    ته       صأ علوك اذل  مأويفا  عم 

 ات     ملا تفضلت ابمخلس الشفاع  دا          ...نيتود املرنيلني ءو نت 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه القصودة   ردح اتو  اتوو نا القطب ال وث معر بن عبد الرمحن  

نشاؤ ا يو  الول وث قيو ا الظه ر ني اب  ي و    ا هر  العطاس  ف  هللا به ، واكن ا 

 مخسني ورائ  ومألف :  1150حت د  ال  ر نيتن  

 ات    ورضوا ه طوب النف:        نيالٌ  رن هللا فيه الس       ال 

را  الهدى عار  ا املنتق)      عأ الستود الفاض  ا الصاحلات     ا 

    ايل رلوإ الصفات    رو  املع    نيلوا ال را  اذل  ق ي       زل

             زات   ومأيده رنه ابملعج     ر هللا مأح               وا مُعر مَع 

  ص   السابقاتونيتب  الأوىل   ايل العـــالــمأبو اتو  اتو  املع

 تب العالواتر          ودا ت   ال  امل         ُررات بال رري حوى 
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    ال دا وات      واك ت ايه الع  وفاق حت            مو  لواه الرفي 

          م  الوقات  وفض  بني حت       ورى وقد  صه هللا بني ال  

 رد والوارداتو    ال       فنالوا به   ابر  وارهتــاه الأ                     مأ 

 زيا الهبات هب ا ر ا   حت     ن   واك ت   عندمه رن         

   مجو  اجلهات   رب   ورن ع    ربوا فيه رن نيادة    فمك ق       

 رن الهق وال رب عند الروات   ط مأتباعه    ثا  تيص ق          

 يدل ه               ُم حنو عني احلواة  كرى اللك يقتص م ث              اره

  بات    هبا يفت:ون نييشيا الث          رورون رن حنوه  ظ              رة

      و ايك البوات   ببابك مأرحت    ا مأ  واقف    فيانيتود           

  ات      ويل ااف  مأوجه الشافع   ص        راو قىض ،احتومأرحتو ق

 ز   نا بينات         وضعف  وجع      قر  ر  ولص        رجايئ وف  

 وقا  اا رن قيا يفقول  ات    ارص      فياهلل مق يل ومسن      

ن  نت جعلت رنك السيفال  رء عند الزرات     فقد يعجا امل  وا 

  إ امل لقات     وعندمكُ تفت                     ال   فنسآأل تفرهها عاحت   

            اة    ويقصد مأبوابمك للنج    الب املرجت     الط        تومك آأ في

 وا وعند امل ت        يك د      نرحت        ا  فآأ ت لنا ال وث وامللتج   

 رن رات    هم صور     ورن ر ل         و  القرب عند نييفال الن   

  ل والعصبات    ويفينف  ال           و  البعث يو  حيني اجل        زا

 رى واثقات     ورن   ا مك ع     اه بقلب نيلمي   نيوى رن مأت   

      اارجات       ونس ن   مأرف  ني اجِلــــنان       فن:ن بمك نيا ن
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وا بيام قارت البي      مال   ونسمو بعلواا دون ال                نات    ا 

وا را الطوائف    ال  فنآأكام بك عند اجل                العرا حتـاتا 

          والوافيات    فآأقوا  احل    ا    وقد قلت قويف ورنك الوف  

   ا مأخدا ه والعنات   و م               نده     ثن وا جتأ اذل  ع   

وا را الزران يق  ق       حفاااا هتما حتناب الف    ا  يس ت     ا 

 هامئات         ويدح  بمك مأ و  ال   وحيوبُم     فهو هستمت  ب      

 هم والأنيهم الراريات     رن ال               منا    فيارب مأحتر  به واح  

 وات   وىل الشتنات ر  الشا         ا ــــورن ىل عايت اديد ا ص

 يعاد  الأ   رن ال         داابت  ن  رن اجلن وايف نس مأو را     

     وات       ار   ر وث   حُسب  الد   الي         وجعا ب وث يعم 

   ه مأ فس راضوات     ومتيس ب         هم    يعم املسا ني   مأرض      

   افيات      و هب مأراضام الع  ال    ويه ب عام مجو  الي       

  الت            ثو،لت هبم رنه امل   لأن القنومل متادى هب             م

 ا  اووت     وراحت قلوب  ن  بشيف  اذل وب توالت     روب

 غافالت  م    مأءونا وءث هب          دعو  ا ىل رب            نا رب       نا

 ربوا معا السيلات   وق يق              ود حب  الطفول اذل    امله

 داحتياتـ  حندس ال كــــلوهج  وت   وابلصاحلني السج ود القن

 يوا الفوات رره فيه ق  ومأ            فشف  رنيو  ورب                نا

   زن  فرج املهب ت  وو               مدًا مق بنا ورحمي          فيا مأح  

    فو ابملرح ت    ونيا ربك الع          د مأءث         عد عد ع
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 دا املد وت             عنفآأعراقنا   مأصا و بن عبد هللا ا ا الوصول

       ط  دامئات     ابحسان يفينق    ا    وقد  صك هللا بني الأ     

     ها وات    ونهب مأروا ك ال     ا ىل يو   لقاا عند اجل           زا

  وثر اجلن  الرائقات  ورن            ولرن احلوا نهب قيا اا 

ل       هدى مأفضا الصلوات     ا ال   هي  عأ املصطف)       وصأ ا 

هٍل طواب و ب      ني البامسوات     عدد رامهت الأع     را     وم

  ار ا الأ فس الشايقات       ومأو     ها    وحنت لتهاكر مأوطا           

      ت     و وجت الشجو ابلن   وراءنت الِورق فوق ال صون 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 تعريف و ريك  عأ طلب العمل الهيف : هه الأبوات 

 د  والأخ ةــــو وا املعايل   ال  لو  و ي      لهاــــمأو طالبا درا الع

 مكن عاش   لعب ولهو وءفة   ن     فيادر ا  اا ابلنشامل ويفك  

 د   ىل حمل      عأ قرهبا والبع  رهبا   هب املواه واــــودون ها ع

 ني فا  ىٍل بشهرة    ولواكن         ني     َ  ولها غ      ا ن ال وا  ف
ن  نت نيارعا  ىن للقلوب الفهمي      عأ ىل رع  وقد قيا   ا متووا ا 

 وةــــ تونيلت ح   لت ىل فض   وةـــ   وني آأ مأراا امحل) قا يل ب

 وقطع  وفضيل ر  فرايق لبدليت   ــفقال حبول هللا والفضا فض

قيال قلا   وويل وني     البالد وءربـص  بعد رفع  ملقصد وا 

يناس  فيس عن   وصرب  رجا جرب  عأ ىل مسرب   د يي حظوكهاوا 

 لوب هبم      واوقا و شوي  الق  دــــفهها رقال   رثال ابن ،ار



81 

 

 

 

 

  و الشاف  املشهور   خ  مأر   وقد قال نيتود  ايف را  اذل  ني  

يفــــال العـــمأيخ لن تن  ر  واحتصاد وبل        واكء وح  بســـت  مل ا 

رااد مأنيتتاو علمي حم      ول  ران فاعترب وا وا صت وط   ق     وا 

 رتةـــوذل وانيتتعه ابهلل رن ىل ف  رثا راقيا م  فـاوجا د  شا د 

قيال رن فيك رمح    با     وامعا مبا تعمل تنال روا      رن هللا   ايف 

وا مأوتيت عل  لط     م      ففيه  ودات    وح    الب     ومأعمل ا 

بتدا رتع  مل فهو رن غ  رري ــا بعــــويعم  ل       ثن اكن ،ال ايف 

        مبشهد عيىس ولها رن مسرار    رل وت ني ئه ءاـــعظمي دع

      ومك  ل مأ ا العمل ورب  ف         ومك غ  ا للعمل فضال ورفع

 مضن ت  الشهادةوقد  صهم     لهمـــ ال رمي بفض فقد اهد هللا 

 مه القامئون القسط   ىل ،ا    و الرب والأرالا مث مأاب هبم

لهي  هبم  دعوا و رن    راب بزلف     ا ىل درجات القرب ق  دامهــا 

قت  و ا بقرب القو  ورب نستب   دا هبمــــمأ لنا  دامه وا د  ايف 

 عن الصادق املصدوق    النبوة  وردثن حب قورا فهو رام    

 عأ عدد الأ فاس   ىل نياعـــ    هــــعلوه صالة هللا رستتآأصال ب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  هه الأبو ات حتعله ا تقموص ا ع  أ ، دو  وار   ا هللا   ود علو  ه  

 السال  اذل  رطلعه  ها : 

يف ط  وفاحت الي          و  اببه  ه ــــالبــــرا طالب ا 

 قال عفا هللا عنه 
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 مك وروتــل و ور رع   و    حرضروت وق

 ود فتإ البووت      وتعند النا والرت  

 ومأ ا رس وت      وت

لوه اجل     نود  رب  ودوعود   قــــ   سع) ا 

 ر  علونا يع         ود    حتــمعها واحلشود

 ابلعافيه والبخوت 

   ود اذل  قد ُحا   رب النا لو رت ق    

 ويل حصــــا رطلا  ا وص            اءَبطأ 

 را قط رطلب يفوت

 فيه الوف         ا لل رمي     ود روقف عظمي

   رناصب كرميمجلــــ  حيرضه مك رن    رمي

 الصاحلني القنوت

 والشتو  نيقاا   ور   د   زورنيار املق     

 رن حضورَومَك حرض   دورــوالعودروس اله

 ار رن رقداوت و

 وابنه حسني الــمزار   ر  اروالشتو  بوب  

 و  ابر      ومك ويل ا   تخارـــ واحلــــارد املس 

 رام صدور اانيوت
  و وامحد ابن اجلعود  رثا ابن عيىس نيعود

 والشتو  نيعد السعود   دمي الفريدر  الق       
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 ا واليششوتوا ا اجلو 
 انـــوا وا مك رن عن  وا ا الطواب الهجان

  شوا مك رن  ن  ران  وا ا املرا ح ق

  ف ابعضا مصوت

وا ح      حيايك الع       ندلوب   دامه لبيب  ا 

 هستتخــ ون ا بيب   ين ءريببقول ف     

 عأ رمسوب التخوت

    ا   ابلبعد ريب ح   و رن   ا   و ود  

 رن رراامأحرض ر       ا   ولوتنا   ح   

 دامئ مجو  الستنوت

  صي) ىل نيولورن       بولد الق       ر وو  ك

 ر  الرحتــــال الف:ول   ر قرب  ود الرنيول

 الطاليــــني الوبوت

   زورة تعنولل              رس رعتين   جشن

ق عيل بن حسن   وارك بقصٍد حسن  َصِدِ

 وادح  عراا الستبوت

 وا ب د وا الع     نا  اخا ال سا والو ــــ

 اــا رن قال مأ الف:ــــ   مىنعِ  تنال ال      

 وا ا ال وايه اتتوت

 اـــ  نيعف مك رحتي  رس رن راك ك جعوا
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   رب  واد  النخوا   واا مه قل       ر و  

 واحلرض رن حرضروت

 وارك جب   هٍر ورس  ا اعبان رسيف      َ 

 م رن ع  ــــ ون   تعط) مسرارــــه ورس 

 رن عاصوات البووت

وا حرضت اجلـــموع  مأني ب ءز ر ااروع  ا 

 دعا اب شوعــواثن ال  وادع العلمي السموع

      رر    القنوت

 وعاف            نا و،لمي  قا مأ د  ورح      مي

  رمي ابرا لنا و            ميوتولنا وح           

 واكشف قضا ىل نيوت

يف  يف  جاه   وث  وانزل علونا ال ي
*

 اللووث 

 وا ف الواب والوءوث  واقو الضعاا الربوث 

 وا صب عب  الوقوت

 ناومكا مأفعال                     والناومجا مأح       

         رث مأروالناو           ناونيدد مأقوال           

 تصلإ  وائب وقوت

 النامأفع              ومكا   نامأقدار            وثيشت 

   زر مأعالرناوء           ونيدد مأحاكر       نا

                                                 
 يف جاه هؤالء الليوث  *
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 ابلفهم بعد النصوت
 واطف العداه احلقود  وا ف الشتناه احلسود

 ود   والرب ــــته واجل:  مأ ا اجلفا والن    ود 

 وىل راكر حوت

 ابذلات رن ىل وات  جارا رن امل  يفووت

 ات      وم وتك الـتـار  واني ا مث الصفـات

 حطنا رن ا ا احلنومل

 ني  الهبات اجل زل  د  والأ لووا الق     

وا العبد  ل  زلواللطف فن          واصفإ ا 

 وا ف ال ضب واملقوت

 نيوقلب صا  تق       نيو ب لعبدا يقــــ

 ني     الساده املرتق       قنيمييس رن املت      

 واملل وت  امل  

 مأ ا الرىض والوبات  اتاملصطفني الوق     

 اتـيا ىل صالح النــــ   اخمللصني الث       بات

  عم العدود القلوت

 بق     ول فيه العجاب  وصفصم   ال ـتاب

   نيورة مأفلإ وطاب   فصم اب ط      اب 

   ال هف والعن يوت 

 وال          هروة القامئه    ه       اباعوة التار  
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 واء        فر لنا عاره  امتهمأصلإ لنا ا        

 مأ ا املُدن وا بوت

 ا  ــــعأ الرنيول ايف ر    م دوا وصِاِ دائ     

هل الرنيول ال     والص:ب مك رن      را وم

 والتابعني الثـــبوت 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
رق يال ر ن داخ ا واد  ِنس م ع أ  ورة  ها احلدو   ، ال مسو  ه  

  جديه احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس وابنه احلسني فقال :

 ا احلاجاتــقىض هبت        ار ورة احملض        

 ترضب   ا ــــا ت   و    الس  الأ صـار

 } وقال رضي اهلل عنه {
 وم  ر ا  فات الرفاتصفات عوفات   اتــــرنِاا يففات فاا رات واقفا ور

ن ك ن رن رجال العمل وا ا الوبات  اتــوالبايق هللا وفعا ا   والصاحل  وا ت ا 

 الت     فن رىض وبن نياق مج واملقي  فاصرب ملويفا فن القاه رن ر ر ات

 وانيتتقرب املوت فا ه قط  يفاك م ت

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ورن رثا  وره الظا ر مكشاكت  ال  النور و ور السموات   و    

 يتآأ ور عأ  ور رن  ي        تورا ي   اتـــفاا مكصباح در     جاحت

رف  جباه النا ورب رشاكت  ا 
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 وردرا الفوت عبدا رلزت  اببك  البكونيار  الصوت ورعط  لط

لهي  بك   والقا تعلقه ورح       من ابنيتبابك  ،لف بعزتك واقسم و ا 

 ور ر  مأرابب ال راراتفامسرره 

يف مأ ت وريب ويث  فعافـين واءفر الزيفت والطف يب  احســاــا يل ا 

   رن  ا     وحتــــاه نيتود الرباو    نيالا مأ ا الود والقربلأ ا  جاه 

 صن وامحين   مح) حتند امحلاوت

 مأ ا الن د وال در وال يد والأ  د  ومجا احلال وهللا واقه  ر احلساد
عون الها وايف حلـاد  دمه وا  د      رون  عمتك  قمه عن    امل    يدأ

 ويفرحوا ابلبالو واملصي     باِت 

 ورن ردارا اقا الشاقني   احلايفت   عوو ورب رن هجد البال ابذلات

 ورن  ور الِعدا ابلشني وايف مثات  ورن رساو  قضاا احل  ابلسنيات

 دعواِت ورب ورب مأحتب يل ىل 
 ومأويفد الأويفد وا د اللك و اد   واصلإ بصاحل صال،ك و هللا مأويفد 

 اد ـــوا ابنا لكهم   احلرض والي  اد ــواحتعلهم مأ يار قدوه لكهم ق

 وعافهم واعطهم حتزل العطواِت 

 } وقال رضي اهلل عنه {
  هه القصودة ميتدح فاا جده الفقيه املقد  عد بن عيل ابعلو  :

 لوتـــابِرد وابحتيب ابرد رن رنو  الق  و هللا يب مأبلف رراد  وريض قيا روت
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وقوة البخت يو  العشقه مأيف   وت
 وراس رمأس اعاعه   هج  حرضروت  *

 مأ  متىن وصا  وء         زال الوبوت  رقد  الرتب لل درا و ور الي        ووت

 رطالب الصود جافا خائف ا  ه يفوت  الوبوتومأ  رعىن بعونك و          وا  

 را خال ال راره تفوت رن ااا ابلعني  وت   وغارة هللا وعون هللا وجاه الرت

 يعدا متوت   ا ىل غاب رن عنداخ  رالأ بــُلونا بوقت الع   س الوقوت

 وبعضهم يظهر الزينه وابطنه ح  وت  وغالب الناس رن لنوات خلوا اتتوت

 مأعرج ِقِور    ره رف ابملنطبوت  وت  رايقدر عأ اجلرب لوبعضهم ِءر 
ن اكن راقارت الفتنه و،ان التبوت  حسن الصمت وريت البالو مصوتاورا  ا 

 وفضا واحسان رن غ  العما والبخوت  و هللا بنف ه رن املوىل وفت ه وتوت

 مض  القنوترب مأ د  واعطنا را     ظفر بصود الرضا رن غ  دح  الستبوت
ن ومأحسن وصنا رن  يوث الس:وت  وصا و هللا عأ رن عا    املل وت  ومأِرِ

 وجا بط      ه ر  ونيني والعن يوت

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 كرى البصا عند ابعيىس رضونيه رفات  ح اكن بك   حواتو،اق مأقد  تفر 

 وعيل ،اِل مخ  الصفات وا بصا او  رنه دروع   ساب  عأ الَوحتن ،اريات

 نسنس وحن وعيل   رشهد مأ ا الوبات    احلتات       رحي طوب    در العي

 رارثلها وعيل   رشهد مأ ا الوبات  وادخا ردارة رشاخ ري  بني اجلهات

 ات ــــد علاا و ــراذل ا   لسا ك عِ   عأ حتنوس ااحيفه و  كرد الفوات

                                                 
 ويف بعض النسخ : ايقوة العشقه إن اليوم يوم البخوت  *
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 وجتلب اليشسط وفقك هللا الصاحلات   هات    مجو  اجل هسأ هبا مه قلا رن 

 بر   معر و  ءزينا   بصدق النوات  ومأعطاا نييف    اا وا وعند امل ت

   العمل واحلمل والطاعات واملعجزات  نات       وارث عد وقد قارت   البي 
 العارالتيفضا ا الص رن واجلهب و    واصا النسب والسيشب وامل تسب والهبات

 د ول قيته عند   ب عني احلوات    ابلسيفل وا متنوات     رن  ار قربه وق

 ا  ك لنا احلاد  املعروا بني اجلهات   و،اد  العيس وعيىس ابَلصوات  ات 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وللعبادات حتــــم  واتصال الصالت      فوات   امحلد هلل رن  خلقنا لل     

  صرب ونش ر و همسر ابلع  وال داة  هواتــــخال  مأخالقنا واع لنا وال و 

 ح       مدا ييفا   عمه اِعه الوافيات   دات    وحنمد الرا ق احملمود ابلزائ    

 خ ات حتزيفت رعنا    عم اكفـوات   مد مجو  ا الي  اب تالا الل ات

 وملل ت البوارق رؤنيها طائ      الت  نيتب  املوا  ر  الستب  الطوال العالت

 اتــافوانيني والوانيني والصــــر  الط  تالت     واكفها   وطه واقرتب وال     

 واملنجوات العظا  الستب  واملهل ـات  اتـمي والستب ات رستتوفيــــر  احلوار

 والفا ه وم ي  ال ريس رالت اجلهات     قهات    للك عاد  ورن واىل   املن

  يار املال  ــــيِ ِرات وخ  خ ات لأ   وت فاا الشفا رن مسور نيت الستتاتوم  

 اة   ثنا  تاب النج     ملا اصطفا  وور   ات   فامحلد هلل  لنا الفو    السابق   
 كاق ورقصد ونياب  ابون رب الربات  رص  عبوده عأ اصناا الوالث الصفات

 س وا ابه علوه الصالةمأ د الر      ع  ال     رواتوفو   ونيعادتنا بصدق 
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 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ملا عمل مأن مأ ا  نفر حسفوا خنلهم   جنم النعامي بعد  

مأن قرمأ مم الفا   مأن القطو    ون   جنم نيهوا ، قال  هه الأبوات حمهرا 

الناس رن حسف ا مثر ، اذل  رن تعمده ءضب هللا علوه وافتق ر ، ومأر ا 

ر ن حس ف النخ  ا و  و فض  إ وق رع فه  و     ر  ن رصب الس تبول و   و 

وهج وش ؛ ب ا ل و قطع ت النخ ا و  و مت ر ر يل ر   رطوبت ه ف ال  ُرَ لِِب

يف ع  أ الول  ث ودون و  ، ر    مأ   ه مأ  احملس  وا مأرسع  حيص  ا رن  ه ا 

راهُسِوِس و َِر  ويت    طعم ه ، ور ا مأك ن ر ن يتعم د حس ف مث ره حي و  

العقا با ويف اا ن ، با لو نت قاضوا ومأراد اذل  حيسف مث ره مأن هش هد 

لأ ه ني فيه ، والس فيه ا هادته ر ردودة . وق د رو  عند  ق مأقيا اهادته 

مأن العوارر   بعك الس تنني مَهه وا ع أ قطو   خن ا ني يلون قيو ا  ض اجه 

فاحتمت  مأ لها و شاوروا عأ احلسف رن  يف   الق و  ؛ فق ال وا، د : حن ن 

يف   ِ،ِ ِ وقد حيما مأثقا  ، وحنن ر بوطني به عن د دو   يف قط  ا ريف ا 

يف عهر  رن ب خص وضوفان وراكلف  ، فا ن نَيمِل و تب هللا لنافيه ايلا وا 

يف   جنم الفر  وق د ي يشس ا مت ر   رث ارره  وحرج . فسلمه هللا ويفقطعوه ا 

حبوث مأن القاط   رف ا رُبة رن رمأس النخة ا ىل السلق  الص ينفضو ه فا ا 

ن مأراد مأن هع     حِتي ا مأو  ، وح  املشرت  ر ام ا مت ر   مأو  ج هاوه ا 

   يس مأو  ِرخاله يفخياا تلويوه املاعون ر  رطوبته ، وح  مأ  ه يبق ) 

  السلق  الص ينظفور ا فا ا مج ة ر ن الأق اويف والِق رش ويفجت د   مأث ر 

وا قلأف  وه  رطوب    ، وال ال  ب ق  د   يلو   ه ر  ن الس  لَق  وخيرحت  ون  اكت  ه ، وا 
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ن مأول ا اار فال يق  وصلأوه ابملاء ونشلوه رنه ءسلوه وطرحوه   السلق  ر

وا حفس وه كه ر في ه  ن زاد ع ين ه ثالث   مأرابع ، وا  يف وقد ا  ر  رمأس الظهر ا 

رادة تدوي  قد كَِر  الش طف  ر ن البط اة ويبق ) ا مت ر   ودة مأ رى ، وعند ا 

رثا الصلوة ،  ها لكه رشا د   متر حرضروت . و هه الأبو ات املش ار 

 ا  اا : 

 عامي اـــتـا      را نفر النخا   جنم الن  ا  ويِفويــــلوعندمه ع ُ     را ويِف عق

           نت فام ف    قريه وغل ن راعو          َفه يف را ىل ر  وحت عه وا الس

 تاــ و،افظ ا حفظ رن التفريط و  ميق   ورن حسف را  مأوخن  عأ هللا عتا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ووان ريتـــ حت د  د  ا ىل حيوان ح   ون اكئن رمأيت    مك جعايب ومك   ال 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 افنا جنوب ولوراقال   الشعر بيت   مأبه بعوضه يق    وعيل رااتصوت 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ومسرت به قول يعجب   مجو  الل ات   اات راوقت رث   ات يل  ات  ات 

  اات رايعتلاا النقص   الواحتيات  الهبات  ات اعطنا رن رعاط  رن حتزيا

  بات  ينات راتقرص رن الصائبات

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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ىل مأعو ان الزر ان   ىل ر اكن ،    هه القصودة حتعلها رني ا  رن ه ا 

وكلكم رعهم فاا ابلتعريف ابلص   مأحسن ، وملا مأنشد هب ا   ك رمي مسعه ا 

اذل  معره الوا ع يل ب ن حس ن هس م)  بعك السادة فقال : مسوف واملاكن

لوه الشتو  نيعد بن ع يل  اابوات ؟ فقالوا  عم ! فقال : مأرا  ها فقد مأاار ا 

  املهه  امل ىن السويين حيث قال :

ب     وات      ـُ ت   ونيفر وابء  ا ىل ااه  و مأ  اجلهه وخ  مج  ل

وا جات      لت ابلفضوات    و رن ييشه  هبا ا  وا اقيلت حوأ  ا 

 و هه   الأبوات : 

 نيتناتيف  ااحلوا بعد رثا را  سقط مأرزان   رسقط النور وحتو ر وق    اابوات
  ت راع  رراوح وا ا نيدبه ولقالت  ءوث قد مع نيامسن الأرا وا ا السموات 

هل همد  وروىل ري    عافيه ابت   واصبإ ا وا روضه فيه نيلوه وذلات  وم

   مع اَلحيا والأر  واتواا  ور النا و    فيه وقفه    الوقفه لها ااعت مأصوات

 را ن مأيف نيوى حوط  رشاخ ونيادات     حريضه و  ال ووار قا يل تبا مأوت

عدرا والعدن و    نات        فو ا    ال نا ورشطه وعي 
*

  العودروس ال يارات

 رفات   ب   رز  وبيت هللا ورروه وع  ات       واملدينه ور ه رن نيلفنا هبا م ي

 هاتــــىل بقعه  يفه  فو ا ووو ال  وا ا مج  الفضايا رن قدا  مم جات

 وا ا قلب اجلرامي للم:بني حستنات  مأ ا بيت النا بيت اارا وامحلاوت

 ا نياعات نياعات       ولها ورعـــمل ح  نيعاد يو  الواقع  والشفاعاتيف  اوا ا 

  الأراترق ط  هم رن   نسلهم رام والي   ا ت     عندمك تزنل الرمحه وتقىض اللي

                                                 
 يوجد يف بعض النسخ والعدن ذي سكنها  *
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     نا والعناوت      حياته وحيظ) ابلث    دات ـ ت رن حهبم ييشه بنرصه وجن

 واذل  يب ك مأ ا البيت ييشه بلو،ات   وا واق تق   ينه بتوفي  واث        بات

 ناتور حتــــ     حياته وروته يف رى ح  الشقاوات،لوف اا  مأبرت قلوا ال  

 وا ت وحميد ا مسعنا وصنوا وقا  ات  رثا راقا  احلداد   ن ال       رواوت 

 اتــــقول    اا هتناا اارر واعا   اتــــ ات وقايا ا مسعنا بتدب  وا ص

 دات قت السعاخه  ف وءَرد به ر    اا رين رنيايا   رساط  وابوات
 قا لساده ودو  وا ا نيتب  وحزابت  صواتلأ ابلنا ءن به واجس  وءطرا اب

 اتــوينمك وحصون اا ن وا ا امحلاي  اتـواملشاخ رجال العمل وا ا ال رار

 دصاتـــنياعدو  وقوروا ابحلرانيه وح  وات          َ وا  وا بمك  وا بمك  وا      

  ع ره فضو  رن عظمي الع رات
*
 رن فروا ال فاوتفرا   العني را     

 ات       رالأ مث مَعأت مجو  الناس ال اب و    صت مأ ا املناصب وااول والويفوت

 ووت  مك والشــــرعه   هوبه مج رن  ا يفيفت ـــ اراحلد عهر رن ثقالهتا و

 الشهاداترثا راقال بن نياق عيل     ان واملال غاراتـميان والرب يف  ا ا او

 اتــــوالصالة عأ رن  صه هللا ابل ي  عقدوا الوعد رابني القنص ،ا ريوات

هيفا واريات صلوات ه  اللك وا اب السنن واعاعات   قال صلوا علوه م  وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا راجتلت    جلت الق     ت وجلتز   درة الرمحن عــــوحسن ق  دره العظم) ا 

 واملشيله بع          ون هللا َدلأت و لأت  و  القوه ِبُ ن وانيتتقلتاك ت مأمسوان 

                                                 
 ويف بعض النسخ : يف عماره عظيمه من عظيم العمارات   *
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   نيواب  علو  هللا رن حيث ،لت  وا رى تعارت وضلتفرقه انيتيرصت 

 ت   قَل   رث واملاكث      واملقالوا ك       واا يقرب ووا يبعد ووا رانيك مأفلت

وا افلت وا  قت   وجعب مك تعجب   البوا ع  ا   عأ ال ون وافلتوال وارب ا 

 ن وغلت  وفها اكن مأران مأوخ  ا مأ ر  دلت     مشسها والقمر والز ر هم  ت  

    ته والويفيه تولت    ابلنا وا ا بي       ووار ابهلل جتلت    راكرى وحش  ال      

 غلت وانيتت لت ص بعك املناصب و    وا فس الناس ملا ارلت رن ا   َرلأت

 قالوا الرجا محلتقلت مأ  النعا صا ت   قالوا الِرِِجا رن ثقا احِلها الوو  لكت

وا نيارت قُوامك و شلت       مأ احلها   ني غَلأت  قلت راقلمتوه احل  والع         ا ا 

والع ره عأ الهاره ابلألوان 
*

 لَكأت

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا بتــــر يف ا        دره م بت رايدو  البقا واببق  ق        د رن ىل   راعهرا ا 

 اعاب صابتلأ ارثا راطر حسابه فوق   را  مأيف  ها   ال ون  قت وءربت

 ه وانيتتجابتــــوه صاحل مأوُدع    بدع   ت رن   رس ره عنده رويفه طابت

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ات والقوا فَيُدمه كر  يل مأ ــــموهال ا  اتــــوا ل  غ   رو رع  حمبني رااِ 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات   وصف الو غ  قال عفا هللا عنه    تابه ال روا  

امليف ق  : ررة  نا قع ودا   البي ت ث رت الض ف  ) الو غ   ( بش   الش تو  
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امحد بن معر اب ف  رمحه هللا تعاىل فرضهبا فقسمها  صفني فسقطت وغ اب 

 الرمأس وبق   اذليا كا را ، مث كهر الرمأس فقلت اعرًا : 
 وم ثرا دمحلصا واتو  واحترا ثيشت    حسيشتك مأيف قطبت اذليا والراس بت

 ربتابتظهر الب ك ويِف رابدا مأ       ا مألهبت ــــليالضف  اليل عأ  ر ا  

 } وقال رضي اهلل عنه {
  ص ،الت    ال      روا   الأق               دار 

 الت  وصاحا ط     وردة التف              ري  

    هما عالت    هم      واملستئ  ابلش      وق

 اب وال        ها  الت  وحمب  ال                د وا

هلتابلي          وادر ا  َرنهوا ص            ني قد م

  ورا قالت   جش        بني الف  وا           

 ال ال تب قالتقـــ  د نيمل رن واــــرن ح

 و      م دول دالت  ناف نيادتــــ ــعن وص

ىل ال    ابملع         رفه  لت   رجا الصديق   ا 

 تـــعأ التــق) وال  و رصت ايف      وان

 ورب يفني        الت  الروحالقرب ق     رب 

   م   الت   مك  ع       د   مك رن قريب مأبع    

وا جالت يظ     وه     وصاحب الن             فر ا 
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 }حرف اجليم املعجمة { 

 } قال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات وحتعا مأولها راخها عأ الصالة ع أ الن ا ص أ هللا  

الشتو  الفضا ابن العباس بن عد بن ص ول علوه ونيمل ومأنيسها عأ قول 

  ، الشاعر املشهور ابلصويل حيث يقول :

 ورعا وعند هللا راا اخمل     رُج    ا الف    ولرب ،ادث  يضو  هب     

    رجفرحتت واكن يظاا يفتف     اهتا    ضاقت فل  انيتت:مكت ،لق

و   بيتان رياراكن ومسروا مأ ا الفضا مأن رن مسرر   و و ر  روب  

فرج هللا مسربه ، جفعله  وانيط  عق د قص ودته لص     يت ه ف ا  وعقيدت ه ، 

 فقال :  
    رجُ      جا ه عنا ال روب تف   صلوات ريب والسال  عأ اذل 

                      و    و وا  رتبل            د هلل العظمي جال    امحل      

 عفوا                    فر  لص ويربج  مي ومأرجت     وانيتت فر هللا العظ   

 روب و هب     و واذل  هيل ال       وه فهو اذل  مي:و اذل وب بعف

             ها يتيج      ىل ،ني جث     وائد فض    و واذل  تآأيت ع     

   راب  ره تتآأحت   ومأ ال                  ومأنيال رسق           فلمك جال  

   رج         ورعا وعند هللا راا اخمل       ولرب ،ادث  يضو  هبا الف  

        رج   فرحتت واكن يظاا يفتف   اهتاـــضاقت فل  انيتت:مكت ،لق

             فه يتآأرج   ويدو  فينا لط     نا   فعساه يقيلنا و رىض فعل        
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              وج  ولنا برمح  غ ه يفحي   نا   و زيا ابلي  عسور مغور      

وا ريض عنا عدا  ع     وج    وتي  الأرر اذل   و مأع   د      فا 
1
 

وا تقيا   البضاع  بوع         لستنا  بايل رد قاٍل ي             مزج  نا   وا 

ن حترى الفعا مأعوج   ا الرض         فسيفالنا و والنا رنه   بعد القيول وا 

  ا هستتخرج    والفضا رنه ابلعط   اــــفلمك مأتت رنه املوا ب والعط

 وا ب ردرج     والفتإ   ط  امل       رصه   ومأاب رن ال وب امل  

       وا    وتعجبوا   فع  وتفرحت        و اببه      و مأ ا ايف  وان مأر    

لوه ومأقي           يفجتواــول              ه رن ىل ء  لوا   وتوهجوا قصدًا ا 

      جوا     و شفعوا حببييه و ج      وصلوا الصالة عأ النا ونيلموا

  روب وتفرج   فصالته جتيل ال    وا ونياديت    صلوا علوه ونيلم   

هل  للظ              ال  ه ج فهُم بدور        ه     وعأ  ابته ال را  وم

 با ورحـــمته رحتوا        ولفض  رء   والتابعني ب خوفه رن ع          د  

 } قال رضي اهلل عنه {

 الصوعر  نيها ومأرا احلاج رنه الهجاج  اجوصاح راعاد يهمسر صوعر  عند ،

ن ب وته يصارا مأوب وته يــــ  اجـرن مأ ن راقلت يفرت رن رالقيه    الج،اج ا 

ن اكن ا يت اف للناس رام جضاج  اج      مَك بن جع   رايفتل  لوحيامكه احل  وا 

 ويظهر ال  فوق الز ن والشني تـــاج  زاج  فاحل  ِيظهِر  ياو ال دف وامل    

 و  عالرات   رقيولها وا        داج   حت     اج مأرا كهر ترب ويِف ُصفر ويفِ 

                                                 
 ويف نسخه :وتيسر الذي هو  مغلق   1
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 ) واملداجالز د واحلر  وا وات التق

 } وقال رضي اهلل عنه {
 وارنيا حسابه ءز ره ينطف  وا الو      ضاقت عأ الناس و هللا ف ها ابلفرج

 وواد  ا   و  ن الوطا واللج         ر جث  و هللا عأ ري  ههب لك  ثع

نيتص ن   والشاب يف راتع      واحلرث رربوا اف رن يفرعه ِِه َِه   ا   خاله ا 

 مييس ويصبإ جما د   اللعب واحلج 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 فرج عأ ا ل  رن حتور البال واحلرج  وفاحت الباب و هللا وقريب الف     رج

       درج ربعاا ورب و هللا ورفي  ال   اا صوته وجض قالس ىليف  افها اب

       يفيخه عأ وا امم العــــفو ورب        وواني  اجلود و  مع ا لوقه وث 

  البلوا ت اءفر اذل ب وادر نا بروح     ضعفا رسا ني قد قارت علام ه

 َ  و هللا بعارا عأ الودون ءووه درج  د رمحتك لهاب اللظ) والو       ر  ب

 ه وقريب الف       رجربعاا و هللا ِبف       الوطا واللج     بروقه تلم

 عنه { } وقال رضي اهلل
 ها احلدو   ، ال مسو  ه قاص دا ل زورة الش تو  ال ي   ني عود ب ن  

عيىس العمود    حت ع  رن مأ اب ه وو    ا هر ا عبان املعظ م ل وة 

ثنتني ونيتتني ورائ  ومألف ، وحتعا لك  حصا الضو   1162اعع  نيتن  

واجلدب   الأرا وقصد ايف نيتس قاء و ورة مأ، د ر ن الأولو اء حي دوا ب ه 

وا توني  لوا  مأ اب  ه لك    ني  اروا ومأقيل  وا ع  أ رضاحئ الص  احلني و اروا ، ف  ا 
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والوا به  صا ايف جاب  وايف غاث  ، ويزنل هللا املطر العار  ، ويعم ب ه مجو   

ا ر ن ىل و . و  ها جم رب   وإ يفرري   في ه  اجلهات ع أ راقي ا : ُص هبأ

مسب ان ، ويففري  ختفيه لقائ  ، ح   ساررت به ا  الن ، و س ا رت ب ه الر 

يقولون بعد السقيا : مأرا مسعت رايقو  فالن ومأ ابه ، ني مأقيل وا هس عون 

 زورون وهستسقون ، وو  فضا رن يقول لل  ء مس ن في  ون ، وو  

رن فضا هللا علونا وع أ الن اس ول  ن مأ  رث الن اس يفهش  رون ، و  ها 

لوه :   احلدو املشار ا 

 ابلف            رجو هللا م ون    ه ضاقت   ومسرمي الوحت     

              صهبا رن ىل ث    ونيتوعه    ءوث رحـمتك ال

 و  علوه النور ث              بر   الشتو  الع       مود 

            ار بيت هللا وح   ىل رن  اره بن               وه

 } وقال رضي اهلل عنه {
    رع اببه العايص قو  الريجويفق       رن يفرعه وه ويفوه رافلإ   ال زواج

وا  طب قالوا مأنيمل و   راج  يبات  مر ويصبإ راحيصا     ا ت جمنون خاجاا 

حتواج  ق لوه ا  يف يعز  الشا  حـاج  ربه وبعده نيوى رن يف ا   رايصلإ الفقر  ا 
ءتنا فيه ومأيف رات   ا ،دى الفجاج  ه رواجــــلو وا ءين حص ومأرا الفقر راب  مأرا ا 

وا دعا قالوا امللووح وا احل    اجــللعرب راه العقي  الأحتراهشرتب      ني فاج ا 

 ولو  در با ولو   ىل يورــــني  اج  را،د حيبه ولو  و   النبا عود نياج

 اج      فامس   ف وصدقنا وهمال     دراج  را،د حيبه لعوده رايبون ال      

 حلقصم   قفا العيشه  و  الع      الج  افنا قد اف رت   اا وا بضوء ال اج
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 ل            هم حمبه وللناس ا  طوا وا زتاج    املنا ل  واجوالشني والز ن رن  و 

 وا،هر وهمال رن العج  ورن ايف نزعاج  اج      قرهبم والفق  الز ن رنه الهج 

يف رره را  صفصا   راج ر وااور ويفتدخا وتنىس ا َدب  واج   ع  َ   يفيخه ا 

 راج   فاا البطن والراثثه والفض  والع   يفعاد تنشب بو،ده رثا بعك ااجاج 
 كرحت  تعهبك وايِف حصلت      تــاج  افها  شطفر بسعوك لو مسسيشت مألف يج

 وارسيت ر مو    و،  رهبهل حمـاج  راكرتبد   ر  را قلت   ف  حراج

 اجــرن عرثة الرمأ  والتضوو  بعد احلج  الزجاجراهرب ال   رنك رثا كرا 
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 } حرف احلاء املهملة { 

 } قال رضي اهلل عنه {

   وا   واصعدوا وحن  دوا وءورواــــجن  نيافروا تص:وا   مك   ابلنا علي   

لوه قي                الــــتنظروا مجي  وحي     ني فت:وا  ت ن     موا لنرصٍ   إُ وا 

 إيقتضوه جن           اــــوابت وا لفض  وارضبوا وحسوا  واهجدوا مخلس

 وااه حل         ابت   وا تساب عيش  ابلـمراح تض:وا  موراتفرحتوا  ــــ

 ابن عنه ص     بإ   لٌ ـــوالأدب حت  را  ه رب       إ  م  وحصول عل   

 مإللبيب ل             ها    هه وفي         حص رنه  صإ  ٍا    وارتفاق     

     وا  ب رة ومأحض    مك يقول ني وا  ُرع  ِرٌب وفصإ  أــــوال تاب يت

 ق يصبه حت       رح  واعزتا بع       ز  رن حياة ب    رح  وا ظروا عواقب

 بئيس رنه  ص   إ  جال   هم  الاٌ   وثــمود رسحوا  اد  رن عتاة ع   

   مرضا رصإ  ر      ق يعف ل   وارد  واحلضور رسإ  اٍد         ابد ىل ب

 خال       وه ورصح  وبقت ب     الدا  مأبعدوا وحن     و  ويف      مأ جعوا جع

   ااور يدح    و   ا كرون عان  وبن        اه مسإ      ا مأ ن رن بنا 

وا فهم          مأ صتوا توح   وا  را  مأوني ع و       نياف   روا تص:وا  فا 

ل        لل        ه وب مي:و  و     ره  اب  ر ق       ه هسإ  هاً    واومسروا ا 

  ا فيه ردح حت      وا      ومسره حتــــم   دور  حــللص  اىل  ومسره تع        

 بإــــ جســــالت ني   ال والت  يــــ  حيث اتوئ  تن:و     ب :    ره معي

 } وقال رضي اهلل عنه {
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 هه الأبوات   وص ف ب  خار امل اء اذل  ي دو  جم راه ع أ الط ني  

وراينت  عنه رن مأرراا ، ومسر و  ابلتفص وا    ت اب القرط اس اجل زء 

وا دا   الأول رن النصف الوا  حيث ق ال : ومم ا حتربت ه وعرفت ه مأن امل اء ا 

جمراه عأ الطني واحلىص يص عد رن ه ب  خار َوِ  م ح   يفس د رن ه اله واء 

  املرا ا ىل رن يدخا و  الواد  ، و و جمرب   هجتنا   حل  في  

 وهر وعقرون وءوظ  عني ونياه ، و صوصا واد  هر ، ولهها قلت : 

 هر   حه با   قرب   وبر رفتوح  قول    ط رهوحيفجت  هر وامس  

 روح   بعد ر اد ا تطرح تصدرا رط  مأ ت تزنل تبا الرا،ه و  تطلب الروح

 راكرى راحترى مك راح   الوعك رهبوح  ر ا ولو ،لها  وح     تقرص مأع ر عار

ح ولَسم  وجعب رن ،لمي مأنيعف و و قده رنصوح  وح رن دواعن ورن د ِِن و وأ

 دوحــمسوف يلق  بوده   املها  رن ال  وح ىل راافت جند  ،لها افه رلي

 وح   املوفا  ويف به رلفرثا رن قا     واعتهر ابلقدر مث  ر رن راس حللوح
 وح    را  مأيف ايشيه الوور ابل ور  ط    وعقرون وال وظه ونياه مأنيد  السوح

 نوح     وبين يفختاطر    طر ا مبم        ك مأوقال ابروح    وان كميم ا  اا خل   

وا جاا رزق  قا ا ،هر رن ااودح  هر رن ااوح   وح افك راعاد   تنف  ا 
  ول مأوح  رن ب ا الناح راا وبين يفيق   وان  هبت رس للفعا مأوروح وا خرب صدق

 ونياه مأنيد  السوح  وعـقرون وال وظه   وح  را  مأيف ايشيه الوور ابل ور  ط

      السم راس امم تقد ر نيتبوح

 } وقال رضي اهلل عنه {

 رن ال        فور ا  فــتإ  و  ابب الس         رور ال



103 

 

 

 

 

 ال احلزن ابلفرحــــواحت  حري  اا    ورفا ــواط

 وللعط              او رنإ        ود ال ور    مأعاد ع  

 و       ا قلب انهح  وا ق رن احل      ور

 ها ا  ف      إـــعأ ا  مأنشا نستمي الن        شور 

  لها قد وحض     حت         وور    واطل  حسايب ت  

اقها و  ملإ  ابل وري        بد  لنا   ب            رأ

 فطش رز ه ط      رح   ور   والرعد فيه الف      

 وق        ا  قوس القزح  ور   رحتت خال  ثع   

   ىل واد  صل    إ  وفاا رنه الط        هور

       بدح  ورمثرات ال      هسق  ونياع الن:    ور

 نإــ اني ــرـ  ريعجب   وعاد  يشت الي         زور

  دح   رن اافها   ر    ومك  ع          م   درور

وا ال   ف ن لربك ا         ور      حش     ر ق ا 

 ده رحج     وال  و ن عن  محده لرا به هم      ور

 د  صإ     عأ اذل  ق     دور   والف  صاليت ت 

 لإــــا والفـــوحتــه الرض  الطهر بدر ال         بدور

 } وقال رضي اهلل عنه {
   متك ،لوه و طقك رن لسا ك فصي إ  ورعرب الصوت اا الصوت صوتك رلوإ

 إن راتواف  غدا رثا العسا   نيفيوا    رحي  الصوت يفطاب  املعىن دوى للج

 ىن روحي     مأومسر به مأواكر فاا مأفاكر رع  إ   راحينا لل نا ود  دوار         ه ولي
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 وإ       را ــــمنا هبج  اا وا ال رور القي   رحي    رن قدا املبدا لنا ابلص يو  الندا

    ا رسرتحي   د وا د وه وبوه را هب           و  را  ساو  مجلها للبعوضه حتنوإ

ورن ءبطته لقيـته  والز ن والشني ىل رن حتفا ا يصوإ
1
 وإـ قمي يضبإ ضي  

       ا  تيشيإ   ويلوصا حما  واحمل        عأ املزا د ها د رثا ااة الرضوإ

 وإ      را  عأ   ويفرن يتجر ا رب   واملال قد رال وا     املقابر نييشيإ

 مأ ن اذل  ثور ال ووار و   و فستوإ     نقه رقيإفقا ملن خا   قويل بع   

   وا ا رقيإ   والقا ريا  قويه   ق        بناه ابجلص والواحتور ينقإ  ق       وإ

 مل الص:وإ     وحصن ريبون خرب  بع     القلب ،ني القلب في     ها ميوإ

عتال  رن الساكن مك رن صي   ا  رحيــ ات مأعطنا عمل نياك ك لقل  وإـ قال ا 

 مأ ا السلب والنسب واايو  والنقيإ  ا  حشوإ     وقد   هاح را و   املع

 لـوإ      عود الربا رثا عود العافيه للص   يصوإ ِجا وا وا صوإ احلرب دوبهوالر 

 رحي   مأعوارا تقتا الناكر ومييس ط      وإ       ومك حسين  حت ل الز ن فاا وض 

علمك ونيتود عيل ابلص:   رن حتيهبا املسك والاكفور  رحش راتوإ  إ يــــ وعاد  ا 
 إ برصرص وري فروا بنعمته وا ل هم   عن عاد و  عادوا هللا وادبروا ابلنصوإ

 وإ      قارت علام قـواره   ءبهبا نيي   وإار تلفإ لفــــ ــوارنيا ا  ام روح الن

 د فيه السيشيإـــ  وقت قاد  بعود الع  رب   رضحيــراحوا جفا قط راوا،د قُ 
 وا ه  حي ــــ وا علمهم قد  حنا   ب   رن قيا صاحل وروىس وا رض واملستوإ

وا ظر ا ىل م اثرمه 
*

 رن نيوح نيدبه ا ىل الهجر ن فاا  ستوإ  دحي ـــراعلاا ر و 

                                                 
 ويف بعض النسخ حلقته قيم   1
 وانظر إىل آاثرهم   *
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 القوا  روهجا   احي رت عيل       ء  م وا قدحيــمك وا تفاصوا   املعىن و 
  دمسر والسنيإ   ته   للمعترب وامل         رن حبر طاف عأ نيتوفه حتوا ر جدحي

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 عىس  ساَوى عىس ءوث الس  ينطرح   ا الهح ابنشرتح االوا لنا  ح و

    ال ىل حش    والب:ر ويت   ه واجن   رب يفبرح    الرَب رن حيث  رتد ا    

 ر ا رستيإ    متيس رراع   ض ه وف  واد  رحب لل:رض والبدو رن نيافر ل

 تإــــ الورق ابينف نسأ احملـــاحتر وابب   إ ومأ و ااول والقيايا لكها تص    طل

 إ    ليشس عوا  ومييس ىل اايك رص  إ  واذل ب ر فور وال      ز  لنا  ستمت

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ت ِصواقه  سإ    و  ابنشرتح  الوا لنا ورشاخ ر          و هللا عأ ري  يف عَدأ

 إ رابني عوبون والواد  ا ض  الفس  ب واعب العود واملستيإواد  ُرشع

 زتحــــواد  ِ را  الطو رش يفضوى رن  يف ال واديه ر ه  ابملط         ر يفبرح

 املاكر  فرح رن قُلت   اا اوطك    طرح    راجا  رج وعيل را  مم ين

 م    اكنيب اا وا علوه هشإ       را    هللا  زيده وابب ال        ر ق   ينفتإ

 إ بر   وت رهبوت يفي يض ويفيصطل  إ اذلب  دوبه يدا ن و ريب   العقي  

 خارس و و ،انيب ا  ه   ا ساره رحب  يقابا الناس ابلوجه ال لوظ اللك   ِ  إ

 إ مأره بئيس راتنت    إ     ه      و ر   إ     ار ،اف ِقل    وعاد عقياه   تِــنـ

 ال ر راينتصإ الــــ ص:ت ابلصدق ر  إ    والوعد يو  القيارـــه للشق  يفتض

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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ل     را      ح قرن املال خ  الهوح ن حتو ا ىل عند  ويِف ا      ام نروح  ا 

  طرب و طلب مسراره رن قريب الفتوح  ا ىل مأرا الصبوح  لق  مم  ح طول اللوا

 ي وث رن ءوا ابعارا ا ىل مأراحش وح   ِ رمي و هللا عأ الواد  بعود املووح

 فوح     معو  ابللطف يقو  رالها والص  ورن حو ره ا ىل رارب وجند السموح

 روح     دراكه ورب افها ِقد ِنهمه ت  ر  صالح السوايق واجِلرب والستنوح

 ثقال قده مأيفأ ثَقا   اار وحلأ اطروج   روح   ورا رىض نيد قد ررت علام ب

 وح نستت فر هللا ونستسق  بتوبه  ص    وا والسفوح ــــ اللطف جعا ابحل وواني  

 نستت فر هللا ملن را  ِراب رن ق     ووح  نستت فر هللا ملن  و   و وبه مج  وح

 نستت فر هللا ملن  و للقرابه  ط       وح  نستت فر هللا ملن يف  املال ابلرب    وح

 ق القطر غ  الرب ته واجلروحو      راع   صدقه تلوح ىلىلنستت فر هللا ملن 
 وح   وويلهم رن افار املوت ،ا اذلب  عوف رسوحارسحوا علاا مجا ابلضل  و

 نيتو  ا ىل ا ل  طاف رثا طوفان  وح

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 حو  ِ    وادعوا لنا للمداره ىل رن     ا الهح ابنشرتحاالوا لنا  ح و

 رح امليفرن ر  رافرح و ت رن يف     حت  وار القطب اب فتسإاب فتسإ   

 وقا ملن اكن يعيشس رن           نا ينزتح  رن رس ريفرن ه  هللا ،ديث يصإ

 إ   ينىس الفض     ايا ويهمسر رننا راقي   به ابهشإ   و   و علونا بلكمه طي    
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ررن  و يبو    قي  ورن اتين بيت النا رارب  إ
*
 إ   املعروا جا  لك 

وا را    إ    جعوب رن رعتد  قياح راينتص  ائده مق وص إــجعبتك الفاقا    ا 

 ا  تقيإ اومتتدح     وا ظر عواقب فع  هحبـوان ر رنا   واوحب رن وحتب ين

 ات  اات ليس احللو رثا امللإ ا

 } وقال عفا اهلل عنه { 
 عىس الرمحن  رىض ووون   بنف ه  مس هإ       طريقك عند  وعيل ابمس

   يورك وا فرحـهـــتلا صاي   إ ا   ا و هــــن دينك ر  اا يآأ ويصلإ ا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
    بروق اا وق العابره تلمتإ  وابعيل راحت اا وا بنا تنطوح     

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 واا حمرو  واملزمسو  راينش  الري     إ  املصابوإومس  رن مع  راااا  ور 

 ا ن صفقت مأورفعت الصوت جا ر بتسيشيإ  رحي      اهستمت  ىل تفــواذل  به مصم ر

 لإ راحس قط  املشالوإـــواذل  قد ف    راواق ،لوًا ومتلوإدني     واذل  به 

 دمه رهابوإــد  وقــــمأ ت هتد  ويفه  هم رالوحي    فاقد ن احلواس امخلس في 

 د واحضه   رشارحيــــواعد قواع  وه ق  رثا رن يودع النود النق    املهالوإ

 رثال تعق  الرجال اجل احتيإلأ ارضب   مراوحيـااعت مأ يار ا واواكر ا   ال

                                                 
   لعله ) من هو يقصر ( هكذا يف النسخ وهللا أعلم  *
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 و    راقلت رارا  كربوإ    غ  رن    دحي     وا جيل وعيل را فيه للخصم تق

 به والتساوي  إرمه ابلستند     حترمه ء  ىل تفري إيتي  النفس والشتوطان   

 الوإـرن ولوق الشتناطوب البعاد الل:  ومسرمي مأ د  وا ف الردى واا،ادحي

   إ    مصم العز  عن و  النا والامتدي   وإـ فان رن يف ديته رامس   صإ  ص 

 قال يفب    َ     ني را عن رة م اب  تربحي   وإــــ ج    مك  ح   ومك ردد بعشقه وتي 

  دايه و سموإ       ول  ها ول       ها قل      ها قا ول   ها للمفاضوإ   رات راقال   

 ا اك  رصوا التصابوإ      حسيشنا ربن  ىل رن فاته التوفي  هسم) عأ ال يإ

 والص اب املصابوإ ا بيتهـــابلنا وا   ارحيـــ طرح احلول منيس عند اببه رط

 فضا واحسان رافينا ذلا العهل كرحتيإ

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قد هللا ورجال التق) اعرا ابملصاحل      احل  بين ر راه راجا رن هللا فيه ص

 ورن   قلب ااَ د ورن   فهم  حص  احل     وخ  ا ل  خ ته ورن اكن ص

 و اا الوو  ورقتد  رين  صاي         إ  إ يقول احل  ابحل  فا ن احل  واض   

وا ائت السالره وتظفر ابملناي     إ  هبا  شف) العلا حيث رينا ا عأ حص  ا 

 اطن ويفا  إـــبالءوبه ويفءش   الي  احص     ف ن رسمل وريفرن  ل  هللا  

 ردمي الصرب والصمت   التسلمي طارإ  را ه صدوق القول فاحصلأ اتق  ،افظ 

 دمي اذلمسر والف ر   التسيشيإ نياحبـــر  احيــــجما   الست  ابحلسن نيتتار القي

 ه صاحيـه ب دامي فيــــورستت فر رن ال  ناوح   رال   لـلـــدعا والعباده   امل     

   فاحتـرصيل   نيالره عأ امحد       إ ونيايا رنه حسن ا واق والفوات

 رال   ود قرابه رص:ب ىل صاحل
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ح ويف   رن راب ا رسوحرو  يف   ر  اله رطروح   رطروح رااب  روح

 ا ابلفتن  واب ت حتروحـُ رثت الأقاوي  وح  ر والزواو تلرن حمك نياب  ُرقد

 يح رن حتور  تفات  وحلــنوايفحول و  رن غ  رطف  ويف،د للج عه  صوح

 رب بنا صاحيه بني امل      ووح   خي ىُل   وح  تف   قُدور الوقد و  ابللوا ب 

يف وا قارت بقط  اذلب        وح  وح  وهصد   دراره   القلا والصف  رايقن  ا 

 رثا اعا  و  ويِف ثور عاد   طوح  حمنون   حمن  الصاحب بقالب وروح

 وح  حتريدا    العهد والعرضه وفيه الر   واعظم رصا هبم ال مزه وقتا الصلوح

   ون عايب ِدنس خايب مسس  اجلنوح    ره بعد ريدا يل     وح رصورن يق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ه   و د م طري  الهدى رنه  اح      رره وصال،ه عىس هللا يصلإ الناس

 را والتجاره والفال،ه    يـبارا   احلِ   ه     و  رهمم  صب املقايص والس ح

 هــــرد نياح  وحتــربان ا واطر يق    ب   ه    هبا اللك    عمه وراح  وهعلهم 

  ه يصون امليفرن املتق  رن ايف  طراح     ه     ويقو  ضعفهم ابلعوا  والص اح

 ق رن ىل اب،هر    عد و  ينج  ال   ه     حب  الهامش  و ر  بيت الفصاح

 واكر رن ررا،ه   الهند بعد الينيتووا   وو  حترد عأ الاكفر الباء  نيال،ه

 مسرمي الوجه و  رايقابا ابلوقاح     ه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رست ابللوا ن شت عأ قلا حترا،ه  هــــبين ر    راه وعد ا ال  بت روح
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 ب ونا   اجلبا   طالب الصود را،ه  و اءت رن ءصون الهوى عند  نيتنا،ه

   الودون مك رن ِ ور اا   ضوا،ه  هــ  نيتواحهبمه عالوه   ع       باده 

 هـــجشار املباحلأ ا طوا العشب فاا و   ه      بعود الفرع قد وني  البار   واح

 ه      مسرا  مأحتواد قانيوا نيوامه ابلس ح  ه      ب ل ن السلب والنجابه والنشاح

 ت الستبا،هوابلسمر الضوار  رسيعا  هـــورعنا ُ رض الأواار  ينات املواح

وا غارت عأ الصود راهتما  فاح  هــــومك رن نيل  رصوون را سم   باح  هـــا 

 وبع        د الساع وو  تفرد ابملال،ه  ر  راصادا ابن اعصم املصنوع را،ه

 وريقه رثا ووب العسا و  رن حتيا،ه  ووو   ان فوق ال تف دارت واا،ه

   وا،هرث    عىس تعطف بنظره ملن     هــــو،ا  اللون والعون مج  والصباح

 ر مك رن ردا،ه      عأ لقياا وو  خف  هـــولو رن  رثة الشوق يف،ه بعد يفح

    ه   رناد  ابلعبوده لمك   ىل نياح   هــــفنا   رق رايل رن الرق ا  فساح

 و للخا يقتا  در دره وابح       ه  ول  هـــووا تقص    ح  رن حق  رابح

 د و   دا  به البار  وابحــــه       ع  وصأ هللا عأ نيتود  بيت الس ،ه

 لنا رمحه وبهى و ورًا وانيرتا،ه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  هه الأبوات  ريث هبا صنوه مأابب ر رمحه هللا م رني :

 بصوت حمزون يبد  خافيات اجلروح  وح     ح ر  احل  كلت   املنا ل تن

 وحرا الشوق ح   ا  قالَب وروح  وح     اار  رن عني املعىن نيفوص  

 نوح   الستود اجلود املعط  حتزيا امل        رن فرق  احِلب رضنون الفيفاد النصوح

 العارا اليل ب ه   املال راي      بوح  وح العاق العارا الفاضا بعود امل       ي
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  وح  بوب ر بوب ر كهف  يفطلبت السن  وح  بوب ر بوب ر و عم اجل     واد السم

 كهر  رالو اجلنوحصنو  حيوا نيتند   بوب ر بوب ر و  العقا الر  ن الرحتوح

 مأحشا  يف ب لفوحوا هاب حتسم  وبني   ده نيلويت والهوحــك درت بَعد بُع

وا تبادا  ي  وح وصار  وف رن العونني اارد مج  ه   الع  وال وحــالــــا 

 رن حر فرقاه   اا وا وفوت الربوح  فويق مأحزا  وبسط   روحكرامكت 

ل                ه الرباو خ  ر من يلوح  وح       عأ حمبته ومأرا  و ِكفر ابملن  لقا ا 

 وا ا الشهاده وحزب الأولواوالصلوح  ر  النبيني حُتــم  تي         ع  م د  و وح

  السجن ال ظو  اذلب وحر  التخلص رن   وح   هه فوائد لعمر هللا فاا وض      

 م بئس الصـبوح     د وا املاكره حما اله  و عم وهللا رن خ ه و عم الف       توح

 ريعه بقط  اار    وح    يهحب لشاربه جت  وح    ُ  الفيفاد اسم  رن صديد القـي
 وح    خملابر تـــي   وهسرت احلال فاا را ا   تك الشتبوحل ن عىس هللا خيلص قيا 

 وح  هيل ُكلَمها وينقه يو  تبدو الصف  وح  وا   ابمحد افي  ا ل   ور اجلن

 وح  ب   لظا ا يف   ينج  لنا وامل ه  وح  رار تقيا هجمن   القياره تف        

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ا رتمسوا    ا ابللو ا بع د الس مر ومأخ ربوه               هه الأبوات   حت ع  ا 

ابرم حرروا النو  ومأ ــرثوا املزح والالك  والض ك ب   فائدة ، ويفرصل   عائ دة 

، وبعض  هم ق وىل قس  مه ر  ن الل:  م لش  دة الس  هر ، ومأص  ب:وا وق  د ل  زرصم قمي    

 الرمأس ب   فائدة ؛ فقال : 

 وإ    ر  السهر ،ني قاروا يقم:و ه مق     ث القهاول والالك  القيوإ  وا الوال

 إ يــــ  ص:وا حت عه ويفقيلوا    النص   والقوه رتجر و و رتجر ويف  و ربوإ



112 

 

 

 

 

 ه وو  قد قال قو   وإـــعزته الأر  الها ابللوا وعُ      رابن را و رلوإ

 رن   رث الها   قصده يبا هسرتحي   وإا حما  واحملا  تيــــ وا ا الته 

 ه به رول  هستوإـورن رض  صار دوب   وإ  يقا را  ومييس بني حشه و       

ن راحل    تله  رثا ااة الرضوإ  رحي   ني اهوته   بودا اغرتاره ط ــــر   وا 

***** 
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 } حرف الدال املهملة { 

 } قال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات مي دح فا ا  ت اب ايف را اد املش هور ، وخياط ب هب ا ص هره          

الشتو  مأابب ر ابن الش تو  وحتي ه ب ن ع د العفي ف وال زت  مأن    ون الش ني قي ا 

 الألف وااال   مجوعها و   هه : 
 ئد يل علاا التنشاد      وا   فا ن فيه الف   رن ب ا العمل  د النفس   حفظ ايف رااد

رار  وا ت وبن وحتيه مأحشد عأ حفظه ا حشاد  ه ومك ااد       مك تعنجد   املبىن ا 

 اء برتتــوا وانشادر      وااهر مأبوايت ال   ز    نياقــــته ااد    يفتعد  جتد الع

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات خياطب هبا مأ  ا رابمل ابعش ن ور ن وق ف علا ا ، واكن           

نشاؤ ا ل وة امخل يس لع   ع ا  ا هر ربو   الأول ني تن    س   ومخس ني  1159ا 

 ورائ  ومألف و   هه :

يت     الطلب يفبد يوحت  د     بين ر راه و ا القناصه عزرنا حت  دــــوراجدأ

 دلأن الوعد رثا الس ايب يو  كرعــــ  مأوعد ب ونا وعد صادق ورن اب يصدق

ن تو ر قده ين  ال راب ا فرته وررقد   وريعاد ا              قدــتــويِنِ ابملط     ر وا 

 د ــــدن املـــيدور الرمأ  رن بعد رمأيه رع  دــــب ونا قول حم و  بني السيشت واحل

 دــــعـا الرابمل ا رب قد حص رقلمك و   د      وبعد العود عود الهنا رن مَه عي 

    و ر رنضد    حيايك  ظمها در   حت   د     خهوا رين  صاحي قراحي رالها       

 كرى رن حب ينشد هبا   ىل رقعد  جلمك   ريا              اا تعنجدكرا  لأ 
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 والسدال اا ن       تواصوا بينمك ورحت  هم و ز ـــد     وفاا طب هشف  ملن يف 

 دـوهمال ،د به  مأوحتفا  رىض عأ ح  دــــبقول احل  والصرب فا ن الصرب حيم

 دــــن الص  ورن را  املاكر  صفا قلبه ر  و مل الص:به الود رن را  الصفا ود

ىل الزي    وابدر  حسدا  ويفاارى ويفــــويفرارى خلي  د    نه وور     ابلنصو ه ا 

وا اافه اطإ    صإ و،ده  دا   ويفخاِل نيوى الرب عند القول هشهد  تو،أ

 د    ور سور اجلنا،ني رن من مأوجتر    وهمال العوب فا ن املدلسن وهجه مأنيود

    هر حيصد   د  يو  املزارع مبوا الي      د    ورن وفأر عأ رامس  لكمه و ي   أ  

 رد  مراتــــورن  و عبد رس ني طونه   د  ووويا ال شتمي اذل  لل:  ه:    

 ا ىل طرق القواد  رقاد ا تق          دد  هر  رادمك و راد         وقميوا بينمك ع

ن الرمأس للجسم عند القود رقود  د  وبعد الساع وو  تبا امل زا تو         ر  ا 

 دــطوال مأرياح  شف  ا واطر،ني متـت   رض مأواار   عقد ا   مي عسجد

 وه ور   رود            ومك روف وهنا قدمي   هستبإ وميهد  شوا الصود   غدلها

     رد ار ا ورفر ــــوابلسل  الضوار    رد     معد عزريا عايل عوا اا وء     

 دو     ا   الصود عاده وقد ا   تع  له  رد  ءواد  عاديه راديه   ىل رط    

وا اافته رسحت قفا حتف  ربع  ريناه  اد    اعصم املحتاا ابن     توارد      ا 

هيفت القناصه به الأعال  كرت        دد     ر  ِلشعته ي د     الهو  امل   د  وه م

 وصا الفرا وا ف  ومص  م) و سعد  كزود ا و د            اا للتقوى كزود

 قناص  صدق و هللا ر  املرمسوب هشتتد  دــــوجح البيت واقصد بدل نيتودا ع

  قد    كر نا ءب  الب:ر يل رامسبه يف          رد   الرب   نيعف مك رن بر حتطري  

 دــــوجهب  توصا العبد رقصوده بال    د       مأيف و هللا بنف ه وفت ه رالها ص
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 د     وتوبه   ه راختيل و ب   الس  رن الفضا العظمي اذل   و ليس حيتد

    رن ليس   و ب نياب  يو  يولـد  سود     وه را     هبا تربى الص:وفه  ق    

 د مأ ا احملارد يو   ــمد      عد ،ار  وصأ هللا عأ و ر    خ  رشهد

 ه رن حتوارح ىل رصود ــــجارح موعَلــ   زود   صالًة دامئ  لك  قا ص ت           

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ها الل ز النفيس   ،ديد امل ناطيس : 

ن اافه علوه ا       مأنشدا رن  د را  قط   ا ل   د      بدل  حيب حمبوبه ا 

 حت د رعروا بني الناس   ىل يــــد  قد    راعاد  رت        د ولودو ه  ــــواٍر تِ  

 } وقال رضي اهلل عنه {  
 مق واكرا النو  وا صت وانيتمت  للقصود  وطالب الفائ          دة رين واب ستتفيد

ْ يو  جتهد تصودــا هج    ود        مأبوات فاا رعا  مَضأها ىل حت    د قفا الصود عَ أ

يف قد لقيت الشديد  بني املساع  عالرات الشق  والسعود  راتل:  الطوب ا 

 زا رن حتزاه الن يد    ورن فعا   ه  دـــرن يفعا ا   يظفر ابلوواب امحلي

 د ـــه ا ىل اب زيرن رؤس اومح ا ىل نِيد  ودــ و هللا ب وٍث  ط مأ واه فوق الصع 

  هم   صعود    رار همعهم هللا لك         د     حب  حرر  عد ااف  مأ ا الوعي

 و تاس العرق والصديدوالشمس تقرب   هسمعهم الصوت ينفهمه  ظر رن ،ديد

 ود       غدوه ب ونا الزوره رن ب ايل عق      والنار  شتتد عأ ال فار  ا رن رزيد
 بعك العرب افصم رن رصل:صم  يد  رشهد معر رن حرض جاب ال راره بلود

 اجلنه راكن الوقيد   رااصب:ت روض   راِ ن  أهم اا دوا   اكن وهللا اهود
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 } وقال عفا اهلل عنه {
ني   عوا ب  ن عب  د هللا   ىل الش  تو  ا     هه الأبو  ات   اثن  اء رني  ا  ا 

 النقشيشند  و   هه : 

ه وملن ااَء ُ  رن عبادهِ   ل     وً    رن هللا السالُ             نيالٌ   َ    

 ر   ُ    راٌد ملن  ريده رن رراده   هِ      ورح             متُه تآأيت ر  براكت

ل            وه رص بتدمأ  سلميه   عبادهِ     ورن    هُ ــنيالٌ    رنه ا   ه ا 

لوه املنصي) ول       ي)  ومأنأ ا  ُه رن رداده  وىل ر      ه ا اه       داد َرده

 ورن ررتيق    ونيتو   بــالدهِ       م    وجم دوورا رن قريب مأوبع 

 رُث مأومأدىن ثو  عداده    ومأ        هللا نيادس      ثالثـــصم وامخلس

 سموات الُعال ابفتقادهِ ـ وبـني ال    هــــطـأل     ٌ  را  الضم  ابرضور ُ 

 ال   ِو ادهِ ـــات ا وهسم  ور   را را    ويعمل را  ت الرثى والع  

َه عن ح   سد    فستب ا ه نيتب ا ه رن ُرق   واِ ِه وحت دهِ   يتن          زأ

 لقه يفيتادهــــوا رن  ل   وراَ ـــو    ه   وراجال   ابل املال فهو ء 

   ُريوك ونَيواده    وينهِ  بت     ورارثلوا   ال ون رن لون اكئن

 و ا رث  املوضوع   رستتجاده  فليس مكو    رن جنس خلقه

 وُرراده عأ راحترى رن ُحمكه  مــقا هللا قا م رنُت ابهلل وانيتتق

تعاده   وجمتنِب املاي     ده     ومسن حمسن املارور راجٍ لوع  وا ا 

 اعتقاده وتآأصوا قصد الأاعر     ه     ا مأصول فروعرَ عأ الستن  ال 

 هاده   رن هللا للمخلوق يف ابحتت   ده      السعد اكن وض حقيٌ  ابن

ب  صفوة مأ ا ودادهعأ املصطف) رن   اــــل واقرمأ فيه رصليدإ ومَح ونيتَ
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
   هه التخم  يس ع  أ مأبو  ات وردت    ت  اب روا ال  رو،ني  

ومأعاد علون ا ر ن ب راكهتم للشتو  عبد هللا بن انيعد الوافع  ريض هللا عام 

 م رني :

 هلل فرق  ح  لل  ورى نيتبقت

 ه تقيوإ ملا عبقت      مأرساره رن

 لسان ااعرمه    عصم  طقت

ىل مأح      قت  قوٌ  مهوهمٌم ابهلل قــد عُل    دِ       ثامم  ـــمٌم  سموا ا 

 هللا رنه بروح القدس مأي  ِ   َ دمه

امُه ابلنور   دمه     ي   أ    عأ  ِسوأ

    ودمه      ح   ف   والك  عنه يُق  

 و ُحسَن رطلهبم للوا،د الصمد  و  رويفمه ونيتودمه   ثطلب الق

 رااارم فعا ر روه ويف ا

 وليس فام ا ىل الأمسوان رن:را

 ار رنرصا  ال     ر ــويف ا ىل رتي

 والل      هات والوارن املطامع     وا ويف ا   را مأن تنا عهم د   

 دوا   اا  عن ىل ررتف      تباع

يِف مل  ا نيد ا ابحلال رن َرر          ا 

ب   يف ر نون ا ىل الشهوات عن اتَ

  زوجِ رسوٍر ،اأ   بدلويفل         ِ  لليشس ثواب فائ       مأ     ِ ويف
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 صارت رسائرمه لل:    رقية

 واكبدوا فيه طوعا ىل رعضة

 راصابرو ا تفاريقا وجم       مة

ثر  يِف رسارعً    ا   قد قارب ا طَو عاا ابعد الأرد   ز رن          ا 

       ريفري قلوهبم جلناب احل  

  ــومأعنٌي ب          ز ر الــ ء  اري

 طاروا ا ىل ىل بودا قفر خالو 

 قامه ر  العددو  الشوار  تلــــ   ــــفهم ر ائن ء ُ      دراٍن ومأودي

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ها التهيوا والتمتمي عأ مأبوات عارر ابن الأمسوع مع نيلمه بن مع رو  

بن الأمسوع ال  ،دى هبا مأ اب رنيول هللا صأ هللا علوه ونيمل   ءزوة 

  يرب و اد الناكم علاا رثلها و   هه : 

وا مأرادوا فت             نً  مأبينا يف ال     ا   هدى والسداد    ا 

              واد وربنا وحت    نافآأنزلن ني ينً  علي            

ن يفقيناوثيشت الأق         مر فات احلداد   ابل     دا  ا 
      مراد والروح فهو ال  واحتعا روح النرص رنك فينا

 بوا الرااد  ا ىل ني         وهللا لو يفهللا را ا تديــــنا

ق           نا ويفصلأونا  رفنا اعتقاد   ويفع         ويفتصدأ

ن   ادــا والعنــــمأ ــــا ا ط   وا علوناالأوىل يل ب     ا 

     معاد     املبتدمأ وال   ومسن لنا وربنا رعي            نا
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 دادـــ  النائــبات الش  ونـاــــ  رصا وفت ا كا رًا ري 

 دوا رد املداد      فآأوحت    ُ  ن حتيناحفني قال احل  

   داعٍ و ـــادــــ و    ديناوابلهداي  رنك قد ُ ــــ

  ُقمي       ُ ه ابجل       هاد   والقا لنا ايف نيال  خ  دينا

  داد     جد اجلدود اجل  واملصطف) خ  الأ   مأبينا

لوه نستبتنا وبه ُدعي         معاد     العاجة وال       نا ا 

 د الـمدا واملداد     ع     اــنصأ علوه هللا ىل حيــــ 

      ار احلصاد    ا ىل ر    اــــوالهل والأ اب يبعيــن

  } وقال رضي اهلل عنه {
 هه النشتودة الفريدة لستود  ورويف  القطب ال وث للبالد والعب اد  

لها العب د الفق   ا ىل رب ه اجل واد ع يل ب ن د هللا بن علو  احلداد ، ووي ــ عب

حسن بن عبد هللا بن حسني ب ن مع ر العط اس ص احب ااي وان ، وق د 

حصلت   بع د و  ر   احلبي ب عب د هللا احل داد رؤو رعظم   ، واك  ت 

يف رو،ا و  احلبي ب  وا قرئت علوه مأومأنشد هبا عنده يفهشهد ا   هه القصودة ا 

وا اك ت   وقف  املشهد العظمي   و  عبد هللا احلداد خياطبه هبا ويفنيت ن ا 

  هه : 

د   الأءودــــاظمأ ال ونيهال ابل  و      الز ن ي     َ

    ار  املنجرد     مق        دالعونني ورد  ا ــــ ر  ا

 يش العقد      دايج مح     القدعهب الل  اار  ُراتو

 راوعد        ة     ءف    وافا ِح     الصباح الأنيعد
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 فصاٌ 

 ز ن  وااف الفيفاد احل     وإ و  ن ورل      ميفقلت َ ــ

 با عـــني   ىل عني  وابه فقد مأصب:ت قرة العني 

 ابل هج     ر بينك وبني   نيهوقين ررارة الي            تفال

ـُعـــدا لعي  مدزال  هت      ءوالبعد رنك و  دا معد     ب

 فصاٌ 

 د ريد  رعودو   ابل          وُكا عوديدويفتع          د

 زا رن   يد     عأ       ربعنا كرع) ال       وفا بتآأمسود

 ك نيعودــــواقيال وهج  نياعات وص  لك ها لنا عود

ن واصا مأواكن ص  وات رقصدومأ ت يل   ال ا ــــ   دــا 

 فصاٌ 

 ور    فائ  حتــــمو  الص  ربدايل وهج         ك الـُمن  و ملا 

         فر اباائرة والظ     در الامت  مأنيفركأ ه الي             

 ربده ج    وال   بع   رمأيقنت مأن الشوش عين مأدب  

نأ عهد الأنس قد جت           دد    وصار عهده حت  ددوا 

 فصاٌ 

 ر  بفايضات ال             د هلل اذل  ك               ر فامحل

 مـواجأ البال و  َد   ج ال    هم ر و فس ال ربه وف      َ 

موب   مل   الظ    صالة جتيل   نيمل عد صأأ هللا ث           ُ

 د     و جد  خ  حت    مدعأ النا املصطف) حم       
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 }و قال رضي اهلل عنه {
 ها التخميس عأ  هه الأبوات الص روا ا ايف را  الوافع     تابه  

روا الرو،ني عن هبلول عن بعك مأويفد احلسني بن عيل بن مأيب طال ب 

 ريض هللا عام مأمجعني وعنا رعهم والسارعني ، قال عفا هللا عنه : 

 ده رات وايف  وان والأ  واجلــــ مأيب

 فها بعدمه يل   ردار الفنا  ـــدل

  دوا  فياجعبا لعبا ومأع ر  تع         

 دواق مأرح يورا فالبد مأن مأءــــ فا ن  ءفلت و،اد  املوت   مأثر  حيدوا

 مأرى اا ر يطو  ط       و  بستنينه

 هـــكط  قراطيس ال        تاب حلـــون

 ميوت غدا   ء                  وه ومسونه

  جلسم  رن لباس البال بُد وليس  نهولي               مأينَعُم حتسم  ابللباس 

 إ املال    مأليس ر ار املوت قد صي

 وقد نيلب الأرالا والسادة الأوىل

 فقا لذل  يبق) خالا اذل   ـــال

 ورن  ته حلد ورن فوق       ه رد   القد رر   بر ا الي       ِ      كأن به

 رصوا اللوايل عن  ىن احلال رصحت

 :ت    وفينا دواع  املوت مأرست ومأصي

 ورابرحت ح  ح            دتنا ورسحت

 دليبق) فوق العظم حلٌم ويفحتــ وق  انين ومأمن:ت    وقد و بت رنا احمل  
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  و املال وال رال لل:ر  مع          نا

 ورص   داو ا ودا              ا هسمنا

 بعرض     ناومِهنا قفا اا وا ال رور 

 ديس رع   اٌد و  نيفر  بُعــــول   مأرى العمر قد وىل وق مأبل       ف املىن

ن رت ابلبعد قاص      وا    فياح يت ا 

 ويفابلتق) روٍ  ويفرتواص              وا

 نسيت رقارا فيه مأ           ه  واصوا

 ها َردل       ومأ،دثت مأ،دااث وليس   ا      وقد  نت جا رت املهمين عاصي

 توغلت   الها ا فيي و  الرو

  يل بقصد  رساوو     وص ت مأع

 لم  لنفيس راضــــواــورا لت   ك

 رس  غدا عنده يبدواوق مأ ىش رن   واومأر يت دون الناس نيرتا رن احل 

 ول ن عىس ابر  الأ   حبمك       ه

 مأفاا بسعد   نيواب  عل           مه

 مهـوخهوا ح      الضعوف بظلوق 

  مدليس يعفو ربنا ف  احل      ومأن   مه  يف  ل ن وثقت ب :            بال

 ثن عاش   د واه للموت راني     ال

ُه طوب املعاش ويف ح            ال  ويفذلأ

 ويفء       ره ل  ِ         ني املالبس واحلأ

 ديك رن ريب وعود ويفوعــــ وق  واليـِـالفلو ق   ن ٌ  نيوى املوت 
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 ال  د    املفا ر والع      لُ نأا 

 لنقصارا والفوت والبعد والقــــال

     الد   ور العوون مبا ت     ولو قا

 عن اللهو ل ن  ال عن رمأيــنا الرادُ   الن لنا   املوت ا ٌا و  اليــــلاك

 ب                فةءوينا وهتنا   اذل وب 

ىل التوب  ال                  ص  فيارب وفقنا ا 

 لت    ر  حصلت عنا اذل وب جت      

وا مأو ب العــــ فقد ي  ص غافر الزيفت ي فر  ل          عىس  بد فر املوىل ا 

 فيارب وف  و  الع        بد راـده

 و فر  طاوه العظــا  وع           مده

ق       رار حثن   اااا ردهــــجاء ابيف 

 هد ه  عبد السوء ليس   ع         ده رويف  عه  مأ  عبد نيوء ُ نت

 ضعوف ولوا يف مأط         و  لشديت

  ص   رقر ابفاليس وجعز  وفاق         

 ويف مأمحا الررضاء ب :ويل وق      ويت

وا مأحرقت ابلنار حتث     ها احلجر الصدليفيقوى ل   و ُرا       ص  ف يف ا 

 ال مأقا عرثيت و وا اجلالل ووا الع    

 فعبدا يفيقوى عأ عا الي         ال

لهي  مأقلين وامحين رنك ابل           ويف  ا 

 ردمأبعث فردا فارمح الفرد وف      و   الــمأ  الفرد عند املوت والفرد   الي
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 ب جاه اذل  رن قاب قونيني قد د ـا

ىل الستنا  ومأعأ عأ ك   هر الـــرباق ا 

 ومأعطَ  رنك السيفل والقرب واملىن

رار                نا  دح     َ علوه صالة رنك ليس لها   عد الهاد  اليشش  ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {

    ود راعند   ع آأ وعدت ملا عند  ب        نيوقها   قلت بضاعات ا ىل ء     

 وعوا النشد   ايف نشاد رن مأميا نشد  وق        و  فامسعواو ديت   الأقوا  

......
1
 بعقر عقار را الع         قار اى النقد  

 الهاد   و الستود املهد وهمد  الهدى   مأتــا         ا به طب القلوب رن الردى

يف رىن القلب عن حت  فيا مأ ا الأصنا تعالوا ا ىل               نا  دــــثا   رىن ا 

 د اسد ود  اجلو  ومأحتياد  رن حت      ا      و  حتـمعنا رن حتـمعنا ضوء ملعن

 ورن ررو  املرو  عأ املروة املهد    ائه  وصا  الصفا رن صفو  بصف     

   د  مبهقها وال رب والَ ور والنج    رواج  ر     ز آأ و ر           ز  ،ادينا ب

       العمل الفردمبعمور ا والأبل                      ني طوائفوطافت بنا للطــــائف 

 عأ العيس والربدون وا وا  مك برد  لني حـ يا              وراحــملت ابحملم

 عأ ىل و  و معو  رن الي      عد  اـــرن الشانيعات الال  غابت جنوهم

رارنا آأ              ت           لونا وايف را  ا   فا ن  نت و  حجد فيادر ا ىل اجل د  ا 

  زور ابلشهدولن  ستتطو  املشهد ال     ا  تظا  رنات املوت   عد  الوف  

                                                 
 هذا الشطر نقص من النسخة األصل اليت مت النقل منها   1
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 و اات مأن هشفيك رافيك رن حقد  هـفهاات  اات العق         و  ورن ب

ن لألأ العمد  مأتطفَئ  ور البدر لوة ق                دره  وختفَ  ضوء الفج     ر ا 

 ونيعدا ابيف نيعاد رن مأنيعد السعد  هنا ورا ابل              فها     رافيه 

 ه هللا رستتوحض الرادلوحتــــ ب :ب    هلل رولواويفة احل                     توايل

 ……  ثن حب قورا اكن رام حقيــــق 

 محلدبه ررمسب با ف     ا  ابلش ر وا    با      ثا خاب وو كن مجوا ويف       

ن اكن را ديه رن نيوء را ـــد       رار را ل وو كن قيوإ               و   وا 

 وفضا و،مل ولطوف ملاتي           د            فيارب وفقنا بلطف ورمأف         

       د ود وا لها حسر كهاروت   الـق  هوى  وعه  رن الشتوطان والنفس وال 

 و  جعز  واذلل رايو ن اجل        هد  قر والضنا     فا   مأنيارى الضعف والف

ىل النفِس فنستتوحتب ال     ك   فال ومسرمي الوجه وواني  العط           ا  رد لكنا ا 

 د وفو  رن  ـد  ــونيمل وابرا وا   ه رمأس رالنا  ب   وصا عأ رن ُح       

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   هه الأبو  ات ميت  دح في  ه وااه وا  توخه القط  ب احلس  ني ب  ن مع  ر             

 العطاس عفا هللا عا  م رني : 

راف ورتبوع  واتوخ  ووال   نا واحملاردحسني مأبوحسن الث               د      ا 

 وعو  عأ العتا الشتناة احل   وانيد  ا      وجد  وحتند  وال نا نياع  العن

 ريف  ويا   وقنعت  فيس عن ط     وا     ا ىل هللا داع      رضيت به اتوخا 

ن ء ن كراد ء       زي  رااد   وت     وقلت    قال اذل  قال ا   ءويت وا 

 ا دوالوه و  املع                افا رن ي  حسني الهزبر الضو م واللوث   الوغا
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 وهللا اا د وبه  حسني الشمس        و الأرمق املشهور رن قول مأ       

    مو  املشا د   اه    حت   وفضا  ا رنيول هللا والســــادة الأوىل ــــوفض

 ا   املقــــاعدـــحسيب نسيب فيص     ارا ني     يف عفيف عاق ع      

 للقواعدثـ ل الي                  تاىم اكفا   مسرمي ،لمي رصلإ الي             ني نيعوه

 ثن     اه ا  ثىن عن حرصه   القصائد  ر علــمه    و البدر و و القطر والب:

 :سني وعبد هللا ق        ا للجوا،د       وقد قدروا فيه مأبوه واتوخه ال        

 رن بعد عني لرائد و ا مأث              ر  ا   و ا بعد راقالت ،ها  رق          

وا وىلأ ح           نني الرواعد  الشموس وين ر ال  بأ تن ر العم    ــآأ مص ا 

ن ق            ال ليس بواجد ويفجعب  ويفينش  املزمسو  للمسك  ف:            ا 

 ن ليس براادورن يضلا الرحـم        وراق         ا  ابل هب   ح   فسه

          فرًا وط وا  لفقد العقائدو           رصي  ال           هوى  زداد ابلنور  فرة

ل      هي  ا د  فمين  ديت وعافن    ا واملوائدووال وابرا   العط           ا     ا 

ل هي  ا فنا   القضا واحتعا الرض         قائدقر ُن قيول رنك و            اــا 

 اردــــمأ ا احملحـــمود املساع  رمأس   وصا عأ خ  الأ   حم               مد

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات ينظم فاا تفس  قول هللا تعاىل ) لقد خلقنا ايف نسان   مسبد (      

ثنني الوا  والعه  ن ر ن ا هر ا وال ني تن   نشاؤ ا يو  ايف  مأرب    1164واكن ا 

ابع ال دوع ن ، تقي ا هللا و  و ف    َرن َوهونيتتني ورائ  ومألف وو    اعب 

 مبا نا  . فقال : 

 بِد   ايف نسان             حـقًا لقد ُخل  د     مأقسمت رن لك ت الوا،د الأح 
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     واق ابيف اقاء والسعدا ىل ا             عه    نيواب  احلمك والأقدار تدف          

 قدناوت وايف حسان للن           رن اجل   ها  تبني ل                       وللعناوت م وت

   حمك الفضا رستندوق  روا ءــــ  ا     را ارا طارت الأحشاء مم فرق  

  ني ،ني بد و اا مأفتا ه رن ح        واملرء                  دح  د،ا   تقلبه

برا ه   ال       ون رس نه  والمكدحشو احلشا   كال  الضو    رن قيا ا 

  صي) الأردح  ه  ل اه رن                بر ا البطن يفي            در  ب ايته

   اا واملددمأرر املهمين ابلألط              وقايده نياي  الأق                دار ممتوال

 اكملوت والبعث   الأ  وال والشدد  ظمهيوُا يو  ال رب                ويو  

 يصوإ رن مسرهبا ابلصوت   ح     رد    رب    يهوق رار الوض  رن     ومك 

 رن الي     الو ورن  صٍم علوه عد   فه  الصوإ مما صار ين              ظره

 د هــــ  ،ال النفاس ا ىل املرقا عأ امل   به القوابا رن قابــِـل                َ     هورات

 ور ب خضم الأ ف وال ـبد  راا الوحت  دوى وغهاـــرن قطب رُصٍ ومأصبار ال

 هد والزبدبا يلتظ  رن وحت   ور الش   و  ا تان                    ري  همجته

  ها الت و  ابلفندفاا و  كر                 رج  وا شف والومش لخأ ىث ر  ح   

 وحصادات ملن:صد رالح              م    در  ورن َحصب     وللص   رن اجل

 ختص مأعضاء وتق   ر  نيا ر اجلسد         م   مك تعرتيه رن الأوجاع ريفل      

   هر والبطن والعونني للرردوالظ               اكلقلب والرمأس والأيد  ومأرحت    

 ،ال الِصبا وبل    و  رن طوٍا رد   ات و ـومك ل             رتابته رن ،ادث

 ور رن الأع ر حمتشد  ىل ط               وه ويب ضهيوال                ومك   رن 

   لال حسان واجل د  ابلشت  وال         رريه ىل قر ن رن عظ                  امئه



128 

 

 

 

 

ي          ن والعهد   و،ني يبلف كلكوف املعاش وكلك         ــوف العبادات وايف 

      ول وراهين   بود ملا يق               ال  ،افظ جتر  علوه رن الأق           

  مو  وتعرتيه             
1

      د وا وهصد وال                  لدل ن   يفيطو  لها

 ا الأنيتتاو   نشدبستت  عد               ويطلب العمل ابلتعلمي ر تل            فــا

 ورراد فاضا والط        ول   املدد  بل تههد بعد      واك وحر  وحت           

 ا والزوجات والوا   ابملال والأ        بهوب    وائ                       اوتعرتيه 

َر ابلرضات ض                رته ن ترضأ  يفاد صد    وصار ابلهب ك ن الف  وا 

 ا صم ابلعدوان واحلسدكاكث         ر        رثت مأنيتباب عيشتته  ولك           

         وار والراد عأ املعيش  يف الأ       ه رن ليس هسخطه   وصار يب ض  

     ا عن البدلعووهبا ورساو                    وت    حسرت مألبابنا وط  با حتيف  

 اب غدبني مأرس والوو  يتلو ا و ــــ  ا        متيض كأض اث مأ،ال  عأ جع

 ر اكلأك           ال  والسودبواضه صا  ه ط   ا          ابه ايٌب واـما اتباهب

ن تقلا مأضناه العنا وح                 نا  رة الأنيد     اكلعـــ  هم  حنا   حض  وا 

 نيتناهما وث           وى   ضو  الصفد  وفقر الف             قر رن مأصفا رروءته

ا  ن تعرأ  هجا اجلفاة وب   الضد وال         قدد  رفان مأوحشه  ابلع            وا 

   ات رعتقدوحمسن الظن للخ                 ا  صم     وصار بني عدو جا    

      رب   تبعود رنتقدويلز  الص              ريب  رصههللا   تق           ليش ر 

     ابلعدوان واحلقدلوقط  ا                تهوطبت الظن   صا  طوي           

ن جت              ه  وصار   حت            مة الأ عا  رعتدد  ا و  الناس عهتهوا 

                                                 
 ويف نسخة : وتعرتيه شغوب   1
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 قيا امل ت وبعد املوت   حت  َ     دد  ة الأروات ح تهــــمرعدود رن حتــــ

  ا    صفد ا هبامي والأ ع                 ر       ر ه را مأقيإ اجلها   ايف نسان يُق    

    و  اجلآأش واجلدلقلبا صبورا ق        ل                 ها وىل يٍح   اا وا يعد

 رس ا طوب عأ اجلـالت ابلرصد    مسروب و             وب لل:روب و  

 ال رت دح             واثلث يف ويف     ابحلب والب ك رن ثل     يث رعا ه

ن تع      م   أر اان الشيب قهته  ايفت ابلأود وصار   مأرول احل           وا 

  رب الناس ابلبعد    وييشتيل بعد ق       فهل                 آأ رن قد اكن ي يعافه ىل

ن جفآأه  رن مأ،د       نوه    بىك ومأبىك ويفي        هت ال ِايش   الفنا   ح            وا 

 ا  ابلنقد       ورمأس رال عأ ايف  ق  ومك يفارق رن مأ ا ورن ول             د

  هيه  عمي العيش والرغد ينىس ل         و ول ررصعه      ول   ُح         َرق

     ا  اذلمسر ابلعمدووحش  ورق            ورن س القرب والضم الفظ         و   

  ن  صم ورنتقد ح  يُ وب ع                      يصأ جباحئ وح ة املرء مك 

وا  واد والقودط  ا  القصا  عأ الأ   ق   والنه  واحله والوو  الط   ويا ا 

 وه رد ــ تعط)  ها و ها والشومل ف   و وا  ٍف ملزيان ورن          تب

  د  و د و و الورود وينج  رن       و    وجا ة اجل  مأدىه ىل دا      

 ا ىل الأبد كه                       هه و  َ د  ص  وصاحا مسوف هسلو رن   ءص

  مل عأ مأ،دوهستتيشني   ك                  مأ  مسوف يلته ابل           ذلات وو برص

ن اكن ييفرن مأن املوت ردر            ه   ول رنيول هللا فيه قد ومأن ق           ا 

 ــار الع         ووب ملن مأحض) وق يعد  فار ال     ه وب ونيت    مأنيتت فر هللا ء

  مدا ييفا  رزيد ا   ابلعددح             عمته  د    محلد هلل ا را ع       َ     وا



130 

 

 

 

 

  الد هللا رن بدلرارث    ب                 مث الصالة عأ املول              ود   بدل

ىل ال                    رته    وجه            واكن ريعوه فاا      مدين  والأ صار واملددا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه النشتودة حتوااب عأ  تاب وص  رن احملب الشتو  حمسن ب ن  

 عبد هللا ابقيس  فعنا هللا هبم م رني : 

  و الرح       من خالق العباد  تإ املباد بيشسم هللا مأفت        

ل           وفحمسن بر لط          رحمي      وه امللتج) وايف نيتناد     ا 

              ربو وايف  فراد   ني  ابل    مأوح           ده ومأاهد يفنيواه

 بق             ويل واجلوارح والفيفاد  ا          ومأمحده ومأا ره دوار

 ه الأود          فال  ىص لنا رن  را عأ  عم     ا ل  تـت     

 اد      قريبك فيه رن مأعدا الأع  انــــالر  رن  رــوانيآأ  الس

   الصواب والقواد    ا ىل ر       ومأطلب رنه توفيـــقا ورادا

 اد  ىل  اد      عأ اخملتار    ال ومأعلن ابلصالة ر  ني      

هل املصطف) والص:ب مجعا  ال              معادويبعهم ا ىل يو    وم

     مس  املناد      ودارت لك      ا  صالة ابل  ل عأ عال    

 ان ااد      وراءنا عأ الأءص  وراجثت رزون ب ــــا مأرا

 رن ال         واث  مبويفه اجل واد   دىوبعد فههه الألفاظ هُت     

  ىن   الي واد    بد هللا امل        عيل جنا احلسن ومأبوه بن عا

  ه راد     فصارت   الأ   علي    اس حبمد هللا ثنابعط         

  و الشتو  النجوب املستتجــاد   ا ىل حرضة حت ل اا ن حقـا
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 هاد     رعاملها بدرس واحتت             مأ ينا حمسن الطاعات حميي

 وداد   رمكا ابل           مروءة وال  ا ىل ح  ق  القلب قائ     
  بد هللا رن بيت السداد    بع       وواا هسم)بن الشتو  العفيف 

 ادــــمم   الأرا رن حرض وب  بين قيس اذل  يفقيس يوجد

 داد     يد  قادره را  حت  آأ ب  الت واصالتصمم عند  

 اد ــــني بلك حــوحستاا احلس  ايل   مَعَر ا اتوخنا مُعر املع  

 وبل ه حتزيالت ال           مراد   ر اوال       ح ه هللا رن ىل 

        ها داعٍ و اد     وص ه ل       وعلمه علو  اا ن حت        معا

 رر  مأوهس رن قرن املداد     ب :   ا اني وصفا قلبه رن       

 دى الامتد      تطـاول عهده ور  صدر  ها ال تاب لرد عهد

لوك وا         امك ابعتقاد       و طلب رن دع  رناداء السال  ا 

 اد   مسرمي الواصلني ر  الوف            وقد وصا ال تاب واكن رنا

 اد      وقـد مأرىس ا ىل رويفه ء  وتهمسر مأن صاحينا ت       وىف

        ال الرقاد    تاب قي  ع    وقد تـق     د   عيل  عم العيل

 مدا مأرىس الل اد       حم    ابن  ا تاب اكن فيه اللفظ ينــــ

  يفاد       ويفعِدا باكمه   الف      فال وهللا را  نىس نيوا ــــم

ل                   ًا يفمتاد    وحنن هبم حلوق      هي ول ن  هه نيتن  ا 

 داد      ول ن  نت   فاا ع  ا  بعدمه   الأرا ُخلــداث

 وه واد     رسلاك نيل  فتس   الر   فه اذل    ق ختــــ

    فرة وفردوس املهاد    ور       بويف   فنطلب ربنا مُم ق          
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      دٌر   ون ويفناكد   ويف         مأ فاا عأ حتن  يفَ            آأ ب

  وا ابهلل والقو  السعاد    عن      ر  الأنيالا نيادتنا الـــه ن

 صاد   با السالر  ابقتــــ ا ىل نيُ   مم وحمسن ايف حسان رس 

 نقهون للك صاد ــــ احلون امل ــــ    مه الأ ـــوار والأبرار والص 

    اد ــــفصدق احلب فام    ر قنا هللا صدق احلب فام

 إ   البخار  ابنيتناد     ي  رام  دــثن قد حب قورا عُ 

يِف رالنا معا ه ينج    امل  حت           موا وا   السواد  ل نيوىــآ

 ح      وارى رشفقني رن البعاد  ر   ائفنا به رلئت فص     

     ا مسررا   ر  ىل اكد    مأر     رمي ن رنيه َرٌن              فيا رَ 

        عن وا تقاد    وراقلنا بط     اــونيارإ واعف ع  قد فعلن

       قاد    بتيس  ولطف وافت    قه وعارلنا ب  لمك وا ت       

  وارا والتالد   بقوتك الط       ونيلمنا رن ا  ان واحفظ

بت      عاد   وحت  ووا مبا وعــدت الرنيا فينا  ر  رن وبوا ايف 

نا رن الأ            و    الفرايص ابرتعاد   وي         وال د واومأِرِ

 داد ــاد  الهداة بال عــــعأ    نيوصأ ربنا   ىل ح        

  إ وغاد    وجربيا   راي          با   عد اذل  ابل وب يُن        

 اد      تعــم الهل والص:ب اس  ر   سلمينا الزايك عل         وه

   رداد     ومأع رك وبلف   ال     ـونيمل يل عأ الواا ومأ 

 البالد   ا     ومأ ااب ورن ح     ومع الأقربني بلك رع        ىن

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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ل      ه الصادق املوعاد   قا لل:بيب املستتجوب الشاد   عبد ايف 

 ُ        ظ) رن املوىل بلك رراد  واحتفا بوداد ــامأقرب وقارب 

       ار والأاهاد  ابلسم  والأبص   هاوتدبر ال وت ،ال قرات       

  هواه   الأبرادرستتعبدا ل             ههمال ك ن ممن ت      دى ءَو

  صيب القاد    نيورة الشورى  وهفهم  طااب قا  لني           وا

وا قال قويف   راد  ومأِت احلـــقوق ك ن رن الأف  فانيتتجب راقالـها 
 يك ت رتا رن حبر حتود حتواد   واعرا رقاصد قول ربك واعرتا

  رث   الأ   نيواد مأورن         وافهم ،ديث املرء ر  رن حيه

  واب و وا ىل رراد فاا الث      ن واعمل اب  قد بلوت مب:ــــ 
 يل    را           رثت احلساد   رثت  صال اا ن عند  فاقتضت

     م مأحصاُم بعداد  فاا فل           ف دا عدو  ىل ااٍن  صلـ 

 والأحت        دادهلل   الأنيالا     ها وقد نيتبقت به  نيــن 

وًا ف ـــم وا   الأ   هاقالوا بها رس النبوة          اد ــا  مأعــــفا 
بع    قد عارصوا را رصوا واقترصوا  اد    قصدا عأ الهجران وايف 

   قوا بلك بالد   فوجدهتم ُخل     وفرررت رن بدل  فرارا رامُ 
 في         نا ا  دود الزاد وي مهم   هستت رثون لنا القلوا رن الهبا
  وان وايف حلادهلل ابلط                    قوت ا هبامي والوحوش ورن عىص

 دون اجلناح رن اليـــعوا ال اد  قراجعبا مم هستتعظمون حمــــ

ملا  الصدي  بسوحنا     نًا مم ورصوب  مباكد   ءُي             و رون ا 

   اٍت رعتد بعنادرن ىل ع            هفنعوو ابهلل العظمي جالل     
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 اد               قُص رتواضعني ِلبابه  ظهرستمتس ني ويفئه ن حبف 

لـــ    ع د      رن  الس  نيقفًا ب   ه احل  را  مأرر ابب ايف 

   الأطوادوُرق             ر ا ابلشم  قهوممهد الأرضني فاا خل      
 اد           ـآأ فعال والأقوال وال ر  وال ورقدر الأر اق والأخالق 

 ادث اا ر ا ئون العادـرن ح  نادعوه با نرحتوه فن  ب       

 رن ينقه املل            هوا غ مماد  و قول ورابه وءوث        اه و

 ر    السع  والرتداد وطاط     ر وعاملا  واطر    خاط 

لوك   رن فائضات اجل     ود وايف رداد  الونيائــمأدعوا ريصال ا 

ل   ابلل      طف والتوفي  وايف رااد  هي  ومأ د مسن يل ر ووا و ا 

 وملن يلوه وُص          نه ابيف نيعاد  واليشس ُعبودا ثوب عافي   

لوه قراب و ها اذل ن ل          باع والأحفاد   والص:ب والأت     هم ا 

 ح     الوقني ا ىل حتنابك  اد   نالنا واحتعا لنا ورب          وتو 
         م  ونيداد  ح   عيَش بنع  وار ق وابرا   اذل  تُعط  لنا
 باد ا الــــ ــواكهر مجو  ابعي  وارصا رساو  راقضيت ب :ستاا
مأبدا عأ اخملتار  واحتعا صالتك والسال  ر ررا

1
 ور الواد    

 املستت وث الصـاد ـمبعوث ءوث   املصطف)   ن الوحتود عدال 

 مأبدا ر        دى ال  ال وال ابد   را  ويب  والهل والص:ب ال

 } وقال رضي اهلل عنه {

                                                 
 ويف نسخة  : أبدا على اهلامشي نور الوادي  1
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 ها احلدو هش  ا ىل راااع وانيتتفاا بني الناس مأ ه نيوا توج د  زا    

  ال ووار ، وي همسر مأن ا زا    ال ص ني وا تظه ر   ال و وار   و املش هد 

ر ب  ن عب  د ال  رمحن العط  اس واكن اذل  وض  عه جل  ده الش  تو  القط  ب مع  

ني ت ومخس ني  1156وضعه يو  امخليس احل اد    ا هر القع دة ني تن  

رائ  ومألف ، مث ابتدمأ   حفر البرئ عند املشهد يو  امخليس ومأرب    ا هر 

،  دى وني  تتني ورائ    ومأل  ف ، ورت  ب الوقف     1161عاا  وراء ني  تن   ا 

بو   الأول وراب   والزورة لل:بي ب مع ر   و  امل اكن ل وة اثل ث عه  ر 

ىل مأن ا زا   ال ص ني وا توج د   ال و وار  وخارس عه ، فقال رش ا ا 

  و  ها املشهد املشهور و ورته  فقال :  

 اب ت   املشهد            زا   ال ووار                

  ا هشهدىٍل هب      قد علمها رشهور                 

  } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات مأنش آأ ا   ، ال ض و  وج دب  وق رمأ بع د ا املنفرج     حت ع   ر ن 

مأ ابه فاكن الفرج   اللوة الوا و  ملا مأنشآأ البيت الأول را ا ومه ابملش هد   حف ر 

الب    مل    ال  ربق ر  ن جن  د ، وو  ب  ني امل   رب والعش  اء، ورست الربق  ان واني  تمتر 

ارتف   الزر ان  ؛ وجت أ ال رحمي ال رمحن ال وث ح  فاضت الودون ، وج اء ا    و 

ثن  ني الوال  ث   ربو    الو  ا  ني  تن   ،  دى  1161ابمس  ه احلن  ان ، وو  ل  وة ايف  ا 

 ونيتتني ورائ  ومألف فقال  ف  هللا به م رني : 

 ات والبار  علونا هود        اب ت عالر  مسرمي وابرق اللو  برق ابلنج          ود

 ع خا و  مه قعود ز      مق ورعمل هِت       اا ن وا ا الزيود ابلفضا ابهز  مأ ا
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 فه رثا وقفات  ودــوارست  وره بوق  ود اب ت مسرارات   املشهد وحننا اه

     الوعود     ريعاد ا   ربو  مأول ب خ   فاه اجل:ود   قيولها ابن واملنِ ر          

 م احلسود       وقفه لها اان  محصا ت      ا والسعود      واهر ا عُد علونا ابلرض

 مل واملسم) عـــبود         هشهد عيل واملع  ار ا   صعودكاِل ا رض    رر  و

ر القلب و  عزر  ود   مأعين عيل وا نياق بن حتنود اجلن  ه يفك احلــوود     ُرنوأ

           هود     للرجال الف نشود فاا فوايد   ود   مق وعيل ءن وامس  رن  ف نش

 وارست   مجو  احلدودلأقال  نسخت اب  نشود ااعت وواعت واحضه ابلرصود

 را سم  القول طعمه رثا طعم الشهود  طاب السمر ورعمل مسوف جاا الو ود

 } وقال رضي اهلل عنه {
رة ج ده  ها احلدو ،دى به مأ اب ه مل ا رحت   ر ن حريض   ر ن  و 

ب ن عب د ال رمحن العط اس وو  ي و  اعع   القطب الشتو  احلبي ب مع ر 

 ا ،دى ونيتتني ورائ  ومألف و و  ها :  1161يني  احلج  نيتن  

 وع   زرنا قد جد   ر معرابحل                       

 ههب رن املورد  و ت رن  اره                   

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   حتودا و،لمك واحللمي الودود  وح  هود  حب  املشا د والرجال الش و هللا 

 دود      عأ مجو  النوايح   مجو  احل  دود     جعا بنهان واني    مجو  احل

 بود      ورب مأءونا بعارا فيه برد ال    رب ا ىل قرب  ودآأ رن السوا،ا ا ىل ر

 ود    وجربان املوا ع ه    ب وث واني    ود  هتم  رواطر ءز ره   حسايب تق
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  ود  ويفلنا رب غ ا ينطلب   الوحت   دودـورب حلوال ضاقت وارتلني الص

  ن    رود وابلنا املها و  ني   ود    علوك بك واملوا  والرنيا والعق

 وابلشتووا القنوت الراكعني السج   ود  هود     واب هبامي والأطفال اذل    امل    

ْم عل     رث ا   رن خ ا ورد املدود    و     ود    ونا وفرج رن  ران الن    نَِسِ

 راو   شوا العواد  درروا ىل عود  ود  واحتعا  ران املضاي  واحلرج يفيع

 هود     وعاا رع  املراع  ىل وايـد ي  وانيتتو،لت   اسار  ىل  وفا  رود

يف ا ت بويفل  ها   دودــــلكه بعد  ورن فض  مجو  امل  دل حنسها ابلسعودــــا 

 رن   الس    صعودوصا و هللا عأ   عود    ربعاا ورب وبعد  وبعد الي    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ود    قي  للناكر جيل رن غ  ب          د     رن حتــــا ا ىل املشهد يق    ىل في

 دــــبه يقول مأاهد و ي رن قلت  شهد  ود      تنط  به الشعار  ص امحد عي 

 ود        نيتب ان رن حيمك بنا حمكه بل      ويد    ل اا عاده حترت ع س الَع      

 ديد   سق  لنا عوبون واد  و  حت     وربنا نيا  حبلقات العت                ود

 ود      ُ رفته للساده وُاعبه رع  ص      ود        را     حيده هد   ىل ح 

 معر اتو  ال    هاليب بوحتعود واد 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   وهللا اهود دا  حــــوقــد بدا رن ق  دــرن عند  اب زيد ا             واب  زي

 ود    ورنه نيارت رساو ابل ا ر تف        د جد  والراتود     مأليس  اد مك امح

ىل الق  قـا  رن قيا قي    الرباو وديد ا   دوا  والن زل والصعودـــصا والا 
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قرمأ وف   ب عأ هللا بعودر     ومك ومك  و عال ق  تإ الفا        ه واسودــ بسورة ا 

يف املوده   الق           رىب ثهال  ود  زيد  ويف مل   لنفسه ،ني جا ابمل  ا 

 لع           ديدو شتمتا ابحملبه رام   ا  ودــــ ه تص ــوالز  وداد مأ ا بيته لل رار

 لف عايت عنودفا رن ج     ويفي را حت  رن حب قورا ُدع  رام خرب عمل مأمسود

 وليس   قسم   التقوى ويف و اهود  طالب رونيه رن اا وا بناكر ،ديد

 رتة عد حستودــــوويا رن  و عأ عِ   ين اديد  يقول مأ  دورم اك  ور     
  ها ومتت وق الق               ول واب زيد  ابلستوامل احلديديُطَرد رن احلوا غُدوه 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ناه  وا ال راره يو  حت          ا رعتقد  يد ن ابلستود نِيعد بونِيعدو   ُع    واب 

 راقد    رن قهد        اات راحص  ال  و يبا وجد الوحتيده وجد  وىل رن  

 ورن صرب عأ املشقه اا رن ىل ِعد   ر  ر شد   رال      ه اب مثورن مَعر   ن 

 والها وا ت عـِـدــ وىل حستنه بعه مأر   دو     وىل رن َود واحسن  اده هللا ب 

د   ع  دو حس     والفايده والونا را  ملن    وو ابهلل رن  ها الزران الن         ِ

 ويفحي          اوش ا ىل اجلوده ويفينجرد  د ران فيه العوا رن ىل صايب يصــــ

 بروقه تقدو هللا عأ السومل رن عارا   د    عقمي اب   ومأرا اله به قد ُول    

 يقيضه رن فضإ ا ىل نيده ا ىل مأرا  رد  رتد      ه ابملطر حموالرعد  احتر و       و 

  ا وانيتمتد     جاه النوربنا ادعوا     بد  تقر عوين ر   به وتربد      ِ         

   وارادمه ونيدد ونيد        و رث ا   د ـلـــمأن كرمح ا ل  رره   ا ال والــي

 د هبم يل هسد      ءهثم قورب  ح راج  دل      وافتإ مم ابب رن رمحتك راينق

 اد  وابدر و دــوصا و هللا عأ اله  ر راينج د  عقوب  اذل ب و   و هج
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ه    و به ورن حيه ورن يعتقدوم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات ميتدح هبا الشتو  ال ي   مأب وب ر ب ن ع د ب ن ني اق ابو   ر          

 صاحب حوره : 

  دود   ىل حتيد   واتو  بوب ر ورع   مد و الويل امحلود    واتوخنا بن حم    

 مر وعارر و  واملستتفيد السعود    ع    ه هستتفيدو     حتينا بنيه ورن جا ابلن     

 رديد  ـــوامسر    ا ــــ  ضوفا ك    ابهلل علوك ا حتصد يل   ال راره هجود

 الرحي  البديد وا ت اذل  عندا العد    بعود  و  فالظن بك   ن ونييفيل و  

  زيد   وامسرره رويفه   جا ك و ل امل  قد جاا رعروا ابحت ل قاصد ر ريد

 جا ك جديدواعطاه رن فيك فض  رثا   واكهرا   عند قربك يو  جا رن بعود

 د    م  عأ ىل واد  ابلوداد الودي    ه جديدو   رن غ   قصان واملعروا  

 رثمه والقصود  اجلهر وال  تعمل  ــــ   اق صفات العيــود    ورب ورب وع  

 رنك ال نا والستنا والنرص فا   وحيد   د   ريد      ك بن عولــو نيا  حبرر 

 ا د عنود      رصا عأ ىل حتيار  رع   رصا وفت ك وعو ك ابجلنود العديد

 وعوو بك رب رن هجد ابتالا الشديد  والعفو والعافيه واللطف ريد  رعود

 ونيوء رقاضوك واا ت العدو احلستود  ورن ردارا اقا العاجا ويو  الوعود

 د خ     النشتود     وصا وارمح ع  ا واق يو  قيك الوريدوا   حبسن 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ويف ا ئون اذل  خيط  علوك احلدود  وبن عفيف يفتصاحب ىل اكيد حسود
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 و حلسادا رصا  ودود   ويف اذل     ود  م  يف رحب رنك فرح ابلزي    ويفأ ط
 ود  جبرع        ارصا فا  ه راينارص  ويفأ   اهودافه مأ رب مأعداا وا ا املعرفه   

 وجا ب النهل وا ا البخا بيس ا اود  و ص رن  و  رو  الريونيه والزيود

 هم وعبود  واملو  مأوىل رن مأوىل لك         ود     يفقرهبم   ويفر ادمه   الوع 

 الوفا ابلعهودوا ب  يار العباد مأ ا   عد رام نيعود     وقُرهبم  قص ومأرا الي

وا طالت املده كرامه حت ق    و    وا ه راود      فام دو ه وارا ه للص       دود     ا 

 مه الستند   ومه     املضاف عُدود

 } وقال رضي اهلل عنه {

  نا عأ حتيد   حن            واتو  اب           رران                  

 واتوخ         نا الستود  يبد  لنا ا           اره

 } وقال رضي اهلل عنه { 
               رار  اب زيد  و هللا مأدر نا بشاره

  ما ىل حتيد  وجم         وونيتو  اجلود ءــاره

 } وقال رضي اهلل عنه { 
    ود           اب بلف املقص     ا ه    حسني   حت     

   دود      عند  رع  و     د      و اتوخنا والِع    

  مود        و  معـا حم       د هللا   رقيول عن       

      بول يفرطرود   رق         ه  ورن تونيا ب           

              هود    ورنقه اس    ر غاره    وبن مع         
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       ود     رن ا مين يف        ند     را  َرثا ع    

      ه بن داود     واي         ا     ء          ويفرع  

     ود     مأحتزل لنا املوع    ان      وصاحب الرب    

 ود      وال  رعك روحت     ا يل َق  طلبت ق     

ن   حصا تقص  ود    ا مسإ و  راع           ـوا 

 املشهود     ته      يل قل       و   متم لنا ق                

     م رشدود     و  ب      ا       فا   بمك ع          

      بط حمسود     ور ت       ك حمسوبــــرنسوب ب

 مه رن املنقود      واح      دا       فاهب عأ عي

      بود        خدر  املع     رار     واحتع  رن الأب   

    ر  واجلود    ا ال  او  مه        جا مك رح    

 ود       حيصا هبــا املقص         ا  للمسلمني  ال   

 } وقال رضي اهلل عنه {

 بن حسن وا ت للوافد تو د وفد عا    ف   رع ررفدــــمأيف وو  ني ن ابمخلي

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ن ب وت ال راره وعوا وا ت   دــــو هللا مأنيق  حريضه لك  حن راع   ا دوا 

ن اك ك لنا ابتواعد  وعدا املشهد ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
يد بود  و احتيس يفمسعت الصوت حصا قصود  همالا  سم  بال   غ  اا ا 
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   إ قراي     إ اافيه للعمود  مأرا  صاي     و  املشهور للمستتفيد  و ات رن ق

 بدر  ابعال السعودوصاا لأ اءريب   ودــ ويفا دب ال ا  الفا  محيش اجلع 

     ود      فاا رعا  ريا  رن رثا  اس   ود    َحمِكِ قوا  ضوا     وا  بع    

 ر  مأن  هه رعا  رن  ووا الصعود  د محودــــورن ،ديث النا جدا ع

 صنديد حتيدنسا العفيف املشاخ ىل   دـــوا هبا مأبرار فقرا ري    يو  عيَال

 ودــــ اه قار  رع ُر:    ومل ال وا مك ب  و       اق العارا و عم الراتود   عد الع    
 د    وتبعد ال رب والسلوه قفا ا كزي      ابصوات ،لوات    مأروات قدمه مجود

   نيا،  املشهد املشهود وهللا اهود  و وهللا مأصوات رات بط حلون ال ريد

 ورس اتوخك جديد    و را  رشابه   وعــــود  لو افصم يو  يصطفون يو  ال

 ديد    وقيلها رثلها والنصف    الع     را  احلستودءول الأ   لوة مأرب  عه 

  رى ونيتود لأ امعر ونيتولص   اا وا و   ورب ورب تقيلهم جباه الف            ريد

راف و و حصين ور ين اديد  ود      حبقهم و هللا امسر  ىل قاصد وف      و و ا 

 ود     واحتع  واقف و ا ر للنا امحل       نيعودًا اهودواحتعا رن اقيا ا ىل املشهد 

 ف ُرىن ىل رايد رام راي           ريدــــبل  ريد     واءفر و وب اعاعه يفختيل ط

 يفخاب رايج وفضا هللا وحتوده حتويد  ودــــ   مج  ررحو  وال فران را و بع 

 وويف ووويفا  ل  وا رن عطاا امحلود    ود     العي د ويفحمصور دون ا و حمدر

 قول هللا احل  ورن اكن نيار  اهود

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قا لل:ضار  عسا ا رثا وقفات  ود  ود     هود ربك علونا ومخييس ه       

 ود ورن   هب يق   رصان ويفأ           م احلسودــــوقف  معر ومخييس و  ت 
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 ا مُعر واملقد  را عني احلدودودنيت 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وعـــده  ه رعو تك ابحلارض ويفتــــواعط  دهــــورزمح  رن فتإ ابب الع ر مأنيع

 ده    قنفارا   الفضايا ُرربقه ُررع        ده     حننا فت:نا   املشهد ِحج  ُريع

 عده  طوفارا طم نيو  الفسا رايق        و  رصعده   راا فيك   الواد 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 اعد     عأ اجلودات ني         راره وو  ر                   

   ر  ىل قاص            د   راره   وراجا لل                       

 } وقال رضي اهلل عنه {
نشاؤه يو  الولوث ثنت ني وعه  ن              ها احلدو ،دى به مأ ابه واكن ا 

 نيتب  ونيتتني ورائ  ومألف :  1167اهر احملر  نيتن  

   ود  ورقد  ىل حت     ومعر روىل  ضم                 

 ودـ وا ر ابلواا نيع   ادع ربك ابل     ر                   

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 و هللا عأ الأه  رن الـن ِوِ اجل   ويد    م   القصود    وعد ءن وا ظ    مق 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ود اا ن بن عيىس نيعود       بر   مع  واد  نِيفاُ  والصعود     و هللا عأ ال

 اهود    اب را  رثلها وهللا     ِرح      م   القصود  واللوا ورنصور َح ِِ    



144 

 

 

 

 

 ا قري   ب     ود رآأ    مأرست بناجه     َ     ود      قريه علاا النور مضت ىل حت     

 حيط ءووه بــني ِلي              نه والراتود  و هللا عأ دوعن رن النِوِ اجل     ويد

 قريب وهللا يفيق  وعده بع              ود

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ابنسق  العاد  رن املر الع           ديد  البطش الشديـدعطانيتنا البطاش و  

 خييل الق      رىب رن الق         رىب بعود  ونرف الشا  جبلمود احل            ديد

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   رشهد القطب و  فيه ال نا واملدد     ىن ر  الهاحتس ورد    ر ىن مبع        

 و هللا عأ رؤس دوعن رن طشوش الربد  دد ــــعـــابصواتك وِعد   الحن وحمميود 

ْه يفخي        بدنوه ا ىل ابعــــ ـ رن رؤس لَي  ا ىل رُ      يل رقد   وبني ُاوَحْم ونِيِدِ

 ده العمود  و  علوه العمدـــواد  مع  دـــوواد  ا   مك   رن رروءه وني

نيتتعد فضا  ُعط  وار شدمك اتو  فاضا رن   نيعود اتو  املشاخ رن قصده ا   ا 

 والأولوا اللك خه   وصفهم   النشد  دــــن هللا    عأ يديه ال راره و  ر

ن اا قدلالأ والوايل ا ن اا فتإ   ددــمأبواب هلل حم         وره ايشيه الس  بواب وا 

 د ُرعدتار نيتو      وصا و هللا عأ اخمل   د را اكفيه ،د        نيتب ان مأ،د وع

 ع             د الشاف  املقيول يو  املرد

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 م مأيفنيعاد     نيعود وامَجـا بالده را    الدــــبلخ  نيمل عأ اتويشص وا ا الي

 ءُراهبم رهشه مأبوك رادخ  السواد
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 مبطلبك وبن به ر      الأ رويدمأبه    ورة احل    قي  ع        مر خ  فَيد

 د     رعنا معر واذل  مه    ايق بري  َويد   ضوفان حتيد ورن عنده تعود العَ 

 ومأرا الفقيه املقد   اد   ىل  ي      د

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 فر وانيتمتدــــه كـــورن قنص لل راره ب  رن جا ا ىل روض  املشهد لسيف  وجدْ 

 ا قد قصـــد     كافر ب :جه و ا ر للن  نييشيا هللا   ثعر نيد وارىس جما د

 يل بوحتنــد      عيل ودح ن والوالث ع  اة الراد     اهدوا هبا   حت عه رن ثق

 ر ورن   رعرفه راحجد     والنور كا   ددـــو س مجة مجا را تيص   الع

رن اا ده فيه املددوقال رشهد    رشهد معر رن قدمي اا ر قد به وعد
1 

  رى ونيد      لأ ارناف  اا ن واا وا و   واحلاصا ا    وينا ينتف  ىل ح   َ     ْد 

 يظ     هر بنوره فضوة رن تفضا وود    د    جبم  ررحو  راعنده ملن جا ن   

وا ،د قع  اف قا ص الوعا رن بعد الظفر ابلصود  دــــورن حرض نيد يفك ره ا 

 وقد   ره جم  رن وفدراعاد يفرح 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ءنيت به يو  يفح الفجر   يو  عود  ها الصوت وابنيعودــــنت  فيـــني َعو 

 رشهد حسني الشهود  رسقط النور      بد  فيه ويِف تع     ودت       ه   يو  

                                                 
 مقالته املشهورة ) املدد يف املشهد (   1
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  يديفداا  اد  وربعه يو  رحتعوا   قد حتيت عا  بنيه وهللا مأن  ستتفـود

ه ِبلود  ر ناا  سيشيإ   ال ووار ِع   ريد   عأ  ها يف تعد  يل تعود ال        ده

 رشهد معر حوا بني املسف  والصعود  و بعود  رايعرا احل  والتوفي  رن  

 د وقيدــنور يوقــــ رصباح وضاح فيه ال   ه وريد ر    رواريده العرابن ر    َ    عأ

را  ف ه وفت ه ت     ه لصوده يصودد ا  ـرن جا يبا َصود عِ        زيد   وهللا ميني ا 

 ه حتويدابرق برق   املنا  ءوث  و 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ميتدح فاا وخياطب اتوخه احلس ني ب ن مع ر وا تو   

 اتوخه احلسني ابن مأيب ب ر لأر   ، ال وا، د ، واحلبي ب حس ني ب ن مأيب

تو ه وا هس م) اب  احلس ني ، ويبل ف آأ ني وا يب ر به احلبيب معر اب ه 

رابل   ه احلس  ني   ىل  ء ر  ن ال  ز ن ، واك   ت    هه القص  ودة  ط  اب 

الشتوخني ومسوت ) احلستوني  ( هللا تع اىل يص لإ النو   ويص ف  الطوي   ، 

وحيزل العطو  ، وي ف ر ا طوئ   ، حب   ني تود الربي   ، وواي ه احلس تونني 

نيني ال  وني    هه السته نش اؤ ا القصودة ال ـمسم ـُمسمأ و  احلس توني  ، واكن ا 

مخ س وني تتني ورائ   ومأل ف ،  1165  مأوا ر و  احلج   احل را  ني تن  

 فقال : 

نيتمتعنا   مأيف وحس         وخ   اد ــــ  ا      ني ا 

 اد ـــك ابمسك ينــفعـا ي    ون رعنا  ومسن عون وع   

 دا   ىل واد ـــهشا    ـــىن     ميأ ُره           مي ُرعَ ُرت

 اد ـــعأ الق  و  وقو  ب  بعلواا   ىل رع          ىن
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حتمتع   اد   وحتينا لبابك ر       نا       مأ  والص:ـــاب ا 

 اد ــــعأ ىل جا ر و   ناـــ لقو  مسع       نا واطع 

 و  ءزيه رااد       وع       ن ال ــــ  فيك ا  قطعنا   ع

   د ابملداد   وهلل حُت       انيتتع           ناوابهلل فيك 

 ويفخت          ز  ابلبعاد   وابهلل يف َسُا ع              نا

    اد ــد  عأ ءــــوع   نا       كمــونا وِضعنا وحُتع   

   نا   املصاد    ووري   أ    فيا                  زن  وطمعنا 

  وى نيعاد  ملن اكن    الأعوان تعناووع         ني 

    اد   وررناا ُ  املع   ناــــ قصد ا ِح     اًل وَضع 

 اد ـنا والصعــــ بسمر الق   تلقيه رضاب وط            عنا

 ود عــاد    ملن اكن ابلع   نا   فآأ ت اذل  يفتدع         

 وقدرت            نا للقواد   تقدرتنا واتي                  عنا

 ات اجلواد ـعأ الصافن  نا    وااووش رل ك  زع   

 رواد  طاليــ  بدت ابل  نا    عأ طل  طلعك طلع   

 وخاب احلسود املاكد    فعنا الويل وا تف           عنا

 وع احلرَض والــبواد   رب   نا    ويفرب  ربعك ربع           

    ناد    بطب  اجلفا والع        عنافياويا رن قد ل      

 باد      قال رب الع         فمل يلز  الود رع              نا

  هود العهاد   وراع الع      نا   ووا احلني واتو  رع     

   ز     ا  دود  وف       نا  فقد قلت قويف رفع        
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 إ الشتناه احلساد  فوي     ىن   ن مأ ت حسا ورع  آأ ب

 راا احلداد  َررت ابمل  ناـــ ُعبودا  وى  وف رع 

 وي ت بس ىن السواد   نا    وعزأت ورارت تضع     

 وع الظ  ابلامثد     ول      وحنن به قد ُولع             نا

 اد ــــأ و ــمكجنون لي  ورن لوع  الي        ني لعــنا

 رافيه جاد ووو العش    نا      ورن ردع     ها رارتدع 

      العباد  لنا وبن       نا     فها رنك غارات رع    

   د       عأ جعة يفت     ورفزاع ه           لو فزعنا

 دو بواد      ومك رنك تي  فللعون رنك ا  مت          عنا

 } وقال رضي اهلل عنه {

 عأ ال     واد  رن النِوِ اجلويدو هللا      ال  نيعود اللو  الأقدار والط           

        فا  والصعود  يف ال رو    نِي       رش وواد  نيعود نيقاا رب الع  

  ِوِل ابلشديدرن اب يناطإ رايُع              دوا   النشتود  واللوا و الشعار حت   

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رهب مأ ا الصعود هللا عأ مأ  ال واد و   وى  ف  اب زيد     آأ ر اح رن  يد وامل

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  اتوا   املشهد ورن قلبه اهود  دوا   القصودــــاللوا و الشعار حت  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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 هه الأبوات ميدح فاا الشتو  امحد ابن الشتو  نياق بن الشتو  نيعود بن         

به رن الناس  دة الص رطلعها ) رسقط النور  القصوعبد هللا ابو  ر اذل  قال 

هشهد ( وقد مأثيش ت الن اكم قص ودة الش تو  ابو   ر    تاب ه املقص د ا ىل ا وا د 

املشهد فقال  ف  هللا به :  وراا  هه القصودة الفريدة اسودة ، الص  شتبه اجل و ر 

الش تو  ني اق  النظمي ل ورا رن قلب حمب نيلمي ، مأنشآأ ا الشتو  امحد ابن احمل ب

ابن الشتو  نيعود ابن الشتو  عبد هللا بن امح د و   ر ص احب الس فيا ، تقي ا 

هللا رنه وا ر نيعوه ، وقد عرضها ع أ مع ه الش تو  ع يل ووااه الش تو  ني اق 

مأبناء الشتو  ني عود ومأجعب ص  ، ومل ا وص لنا ا ىل الس فيا   رنتص ف حت  د الأوىل 

وقرمأ  ا لن ا امح د وع د مأبن اء نيتن   نيت وني تتني ورائ   ومأل ف وج د  ا عن دمه 

الشتو  عيل واملقد  عبد هللا ابن الشتو  نياق ر  غاي  ايف ءتبامل هب ا ، جف زامه هللا 

اعو    خ   ا ، وح    لن  ا مأن  ويشص  ا لأر  ا ر  ن الش  وا د ، ور  ن    مأ   ا القص  د 

واملقاصد ، تقيا هللا رن اعو  وا ر نيع  اعو  ، حب   ني تود  ع د الش في  ، 

 القصودة :  و   هه 

 حول رشهد معر  وره ا ىل العرش معد  ىل به رن الناس هشهد رسقط النور

 ه ورقصدــــروعد القو  قده الوو  روض  واجنلت كلم  ال ووار و  اكن روعد

 اد  امحده فوه مأ ا بيت املصطف) ال   وره ورهد    للمسافر وللخائف جم

 رن حهبم واقــبا ا  ام ت          رددىل   دــــرنب  اجلود وا  ات والعز  واجل

را    د  ي   و  يف ح   ي  ويف ف     ر   ن 

 د     ح

 ااعت مأ ياره الزينه ملن فاا واصعد 

ىل ال   صوته مأرال  واحينا رن احلد ا ىل احلد  دقي   وع             دا وَ يمث تبلف ا 
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      د   مث وقفه    ا  وف  مأ ن توحت     عدــوا ثىن   حر  ر ه عأ ىل رق

 راده وهسـعد    رن حرض مجعها يبلف ر  دــقاث و  عه   رقد   ربوعني تعــــ

  زود   حتو لها رن عرا  البعد ىل  ت   ود واه   راديبلف السيفل   الأ رى  

 وق  املشدد   واملسافا  ررمه جات ف  وعني مأ  رعبدحتوا رن راس ابءشوه 

 رمسن الأنيعد        ومأرا ه  الزائر    ال  ويف ريف د  مج  ررحو   ط  مأ يار ق

 مع  فعه لسامسن  الأرا  الأقرب والأبعد  ران اهدوا مبشهد  فــــومأرا نيا،  ال 

 ن قد  تنشد    قول واحض و طقوا به مل  بد      ومأن للمشرتح فاا    رن  تع  

 والفائدة رن حمــمد   ا      صنا ابلعط     دــــحنمد البار  اليل رنه القيك وامل

 دناا املقا  ال         مُ   زيوا ت وواا     دد     وا ا بيته لنا رام فضائا جت 
  د   حتلت ءووار للصان رلفا وروع        وعيل و  خدرك ال ون وا قاد وانيعد

  د   رن مسبائر علاا يلتعن دوب رسر     مث صنته وصنت الناس رن وحب ابحلد

 رن قدا  تاش رن نياب  اتب  فيه ررقد  ددــــرابني  املناصب  قر   عهر 

نني املطوانيعد  ارفه ابملهـــند   ،اريني العهور الط          در      وا القيــو  ِرـــِمِ

 ودــــ واحملبني و  رام   القيك   ال   وتك والسد   يك الظا  الوا  وءن

      ا ريا     وطنمك واتود    مألق  ىل  دــــ ودو  والقيا   مأهجخرن رشا

 دامك  وه د     و  خيهل وين ر رن ق  واقووا الصف خلوا عني اا وك تقهد

 والسلف و  رضوا   ا   قدوه ملن حتــد   د     ا  ه   احل ة ومسوده ُرقـي  وهللا

وا نت  واعظم م وهتم  مك مم رن رناقب ليس  ىص وكرصد    د     كز   هه ا 

  مكت  رن مأحسدرن مجو   الفضائا غ    اف  فضلها مأفردحشم  ال ار وال ووار 

ه  اللك وا ابه ر   والف صلوا عأ امحد عد رارعد  رعد  رر وني ررد       وم
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د      عد را حت الورقا وراجف  دامئ الوقت والصلوات رنا عأ امحد    ر عــمأ

 وانيلموا واصب:وا نيعده    رن قد انيعد  دـلذل  قاتا ال فرة عأ اا ن واهج
 

**** 

 :حتوااب عأ القصودة السابق  و هه مأبوات الناكم  ف  هللا به 

 دـــواا ر ا  ه ر  را دت   ا ر  ي  محدامحد هللا عأ راممك رن راد ومأ 

 هش ر الناس رشهدفا ن رن هش ر هللا     كهور اعوا ا،أ حت   رعسجد

 واذل  قلت وبن الشتو    خ  رشهد  مد    فال  : قا  رنيو  حم  واذل  يف 

ن   مه ليس يعـتدد     قول مجة رشاخ عَ   د ـــ   ور بني الفرش والعرش َعـــما 

 يدآأ ا اجلهاد املستتيشني ال          م  نييشي    رد واذل  ين رون ا   و   و جم 

 دـد رن ابعــــتوه واناكر وانيتت يار وابع  د      رامم عرا واملن ر مم صار حمت

ىل الست  الأنيود  د     حجد هبتان واحلانيد يوار  وه:  ينسب ا حسان رن حيسن ا 

 دــــ و وغ ه ويفي ضب وين ر عأ ح  تد     واملنا   عنده وا،ده ليس تع     

        مد   حم    راحياور نيلفهم لو و مأيِف   رد   را و مأيِف عأ الساده لسا ه جم    

 دمر ا اجلر  و  تــــيو   رف بر  وا  د      راخياا هللا القامي عأ طط  احل

 يفحمسب ويف  و حمتسب للورى نيد  ،ارا الزور وا هبتان دون الهدى صد

نيتصدا و و قد تي  عدـــ زمع القرب رن رب الس  و و ري  دع     جاعا ا  ه قد ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ر فاق املشا د والشهود      رشهد مع  ود   ريل علوك مأبوات فا صت وعيااب

 وا               فايك رن  يوده ابلزيود    بني السعاده والسعود   جنــــمه طـَـل َ 

 وقالوا مأ ا ال شف و  مه   الوحتود  ات  ودـــرص حيستبه رن وقفرن   ب
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   الرك وحسود و  تعجب رن          ا ل           ودا  ه نزل رن بطن حتنات 

ن  نت تنظر ابلنــفاق الي     ود    يورك تقابا ح  واحض ابجل:    وك نيودــــ ا 

 د  صدود     رثا املناف  صد عن حت        مود  فال  لورك لأ ـْك مأمع)   ع

               يفرن ر  عاد مأومثود   وقص  امل   اود   ويفريض عنه النصارى وال        

          اطر ومتيل للسدود و هح ا          مود  ا اب ت ع  وا وار رشهد  الرب 

          ا  قصا  الأنيود  الضو م الرضء   ر ،اف عهوره واحلدود     حوط  مع

 ِبلُ:وود ِرنقرتك   ال           واد  صو    ز ود   َحياا و الصمصا  ومص ال      

     دا واجلنود  رد صا حوطه جب             دود      اك ت رلصه مجم  مأ اب ا  

      ات هللا وفود    سع) ا  اا رن هج        وود    والقيصا روضه وف يت الق       

 ود  و هللا ر  و هللا ر  الوقفه تع      رنصي) حت     م  القصود ول  اهر لأ 

     م احلسود    و  صفا دامي عأ رء    خ  وريب و   عمه وحت          ود  

 ابا ن رعموره ا ىل يو  ال             ورود

 } وقال رضي اهلل عنه {
 و  عأ حروا املعجم 

وا د   اال رور  واحشدواا  واحر  عأ   ادال دف   السن ا ــا 

يف   وصه الشد     وَ ر   غارب قل  فاه واراـدــرن هللا ا صطا 

 مأقيا عأ دار الي           قا تنشد

 وه صاحله  و:ــهــــ وامس  بن   با النصو ه        ابهلل وخا مأق    

 اره القيو هد  وا  د   ال       ه الش:و ه ار        همال تط  الأر

  سمل وت من داي        و ُسعد
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  و  يلهوكويفكلكف ابل            فيكوا       ِك ــَـْف راا ابلقل   

  سع) مم   صود حيد  رديك  ويفك ن لكب الوراثه مأوصوك

د  قد  لنفسك راا ت           زوأ

 وامس  وع  النصَإ اقتد  بقوه   ات  ابملروءه       اثبر عأ ا 

بليس   ور َ     و   وه  ويفك ن راءب حريص حَت   هممن تصدا ا 

 ر  الهدى ومأبعدوارداه عن 

فضال 
إ
 وابلتواض  مج والت           زنال  مجا صفاتك ابلسخا وايف

 القريب وا الواصرب عأ ل     خان بك ورن قالواحلمل عن رن 

 ويفتدا  للسان رق             عد

 للشت  وال وبه و تك لَعراا  ،اور عأ عرضك رن التعراا

 متيس لسا ك للعروا رقراا  فههه مأدوى   القلوب وارراا

 وارىس عهاب هللا علوك هشتتد

    ط اب منميه   واملوت مت  ق   ه        عأ ايف حسان ابلعزميَ مي

  ن عايت عأ هبميه   ويفك           همز فيك اتميه     ويف  ون ال  

 واومسر عواقب الأرر ،ني تُفقد

 فا  عأ نيلبوا   واله   دواا واااء   اللسان والقلب

 مأرىس به الــمدح مأوبه الولب  هه   ال لب    وراوق  رن       

 وىل صابر عاقيته حُي        مد

   ثق     العظم القو  0000   ــــو بك عأ حتنبك   ون مح

 ه     رن جاه ييب وفأقه وَدل   ول ن املوىل  و  فض           
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 ورن عصاه مأقصاه مث يُطرد

 واءفر و وب امله بني وال   زل  اــــا د  فمين  ديت واقي رب

لونا ومسرمي واحتع       زل   وعافنا رن ىل   ين          اوا ظر ا 

د   صويشنا رن طاعتك ُرَزي       أ

 هــنايابللطف والتوفي  والعــــ      ايه   َ  ِِْن عواقينا وىل ح        

   يهرن السالره ورن احل                    فايهفا ن   لطفك لنا 

واوق  لطفك لضعــــفنا نَيد  ا 

 تُعط) املىن والفو  والسالره  ه     نياب  مأيخ   ،لو  ال رار

  هيفتعش  العاول ويف ر       الره   ومتن  امل روه وامل            

 واني  نييشيا الصاحلني ابجلد

ر ثن اَ   ورن طلب غايل جلب حصو   ال نييف      ر ينـــمَاـِمِ

قيا  نييشب ق      ه ر  وصو    بو       واملقيا ا   ورن ني  ِعده

 رايدرا العلوا ،لوف ررقــد

 وطاا حويل ابلوداد واف ر   دبر   َصَدقت   قويل ملن ت    

  رر  ابلصدق لـــَـ  ابن   حم     ديث وانيرتــــفن  ضمته رن ح

 لهها ابلصفا رق           ودفا   

 وا وتدرا التالني رن ع             افيه تنا    مضني   ابلع          

هل  ه د وا ود ن وع           اقيه ر   ه     ورن ريض رن رنصبه وم   آ

 راخيت  في           ها ويفين د

   ين روا    ويت ريفايت رعت     رن ف  رصا طاب الصفا  ا 
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  ره ىل جلف جا ويفي           ها  صيب وا     ينال رن     

 عاف عن املعروا ليس هشهد

 درينا ع البار  وليس يق          در    كاق لنفسه ابحلسد ر     

 ايشيه  قه رن بعود هت      در   در    رن وا  راحت  قدرة املق     

 والشمس وقت الظهر ليس جت د

       هابه    فسه حبمك  رهبا ر   هابه     عأ ع عان هللا احلانيد

يف برتا احل        رد ُواببه                ويفهبا قدره ت   ول واجنهابها 

 ا ىل قضا التسلمي خ رقصد

 بالوراس را    نيالر  الــ        الل  ءالأ ءنمي  ابن م د  بزنع 

ىل ال        الرا ق ُردمي لـِفضـــالا ال    وال  ورد الأاتوا لكها ا 

  و و  حمك وااقا و و و  مأنيعد

 به بلُب قلبك   وحب راح       كـــفا،هر حيوا  شن حمك رب

وا   عت ابن غُل   كــفارحت  ا ىل را ــان فيه طي  بك      فا ك ا 

 دو و الرضا فن  قص و ي

 هشقكيفتعرتا نيتوف القضا      حبقك    قـَـنِِــْ  فيفادا وف      

  ا يفين  نيتبقكور ق ءــــ  ك      واعمل ابن هللا مضن بر ق

 لو  نت خصر اجلن و  مترد

لوه ي  ه     ىٍل بقسمه قد ح     باه والي  وهتــــ آأ لو ق   ن هسع) ا 

 وهــ  ها حمق  يفهشك مأ،د ف   وه      روىل الأمم ابرئ النسم يُوت 

 فاعمل وحق         وا ويفكردد
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را ري   طذل ابذل   درار حتود عطفه  فه     صوأ  واحترى علوك ا 

 بني النعم فافهم  ف  لطــفــه  ه     والقاا   حشو احلشا رزق

د  وا رجك عار     يا ُرجرأ

 را  قُوى مت  هبا ر  الناس  فالسايف  رس ني   ،د العد  و 

 مأ ـــ  بيشه ويناس  فَعط  وة ا حساس  ويفمبع      قو  وق

 كرى رام مأح     د ويفَودثا 

  مهم بني املال رنا،كو           ك      رارمه واللــوا   صالح

 مه وراحـكدــــهسعون فن    كـــواليشسط والزتر    صواح

 دلوبعضهم   النار راك        و 

 درت   ونيتو رنك ويفق       و     وليس  ها رام ب :          

يف مسر  جار  حت  وان   نييشي رن خال  الأ     رى رستو     ا 

 فاا ر عأ وا رن بداا وامحد

  و اذل  وتوك ابلزوده          و اذل  هستتا ا الع       باده

ى الوفـــا و اده    واده     و اذل  عافاا   ع        و اذل  نيوأ

  و اذل  مأ دى الهدى ونيدد

بواحترى مألستنتنا ابللك  بر   ن  دا  ابلنا وق           لأ   م وعرأ

   رابدا رن  عم  ومأء     رب  رب    فامحلد والش ر ال ث  لل  

 وا   صأ هللا عأ عد

ه  و به  عم   م   ورب  صه ابلسال  داي       ك ااعامي     وم

   افوا فيك لو  يفميوق خي         اميــــو  اكبدوا رن مأج  العظ
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 املستتدمي رسرــــدر  السال  

 } وقال رضي اهلل عنه {

 و  النشود   وا صت حمل   تبهوراقد اللوا مأ          

 ود    ابلوء   نيا   ُشتبه    وامس  مس  همال تق    

 بودمر اللــــ ـخترج رن الع  ا قا يل لعا عند ااعـــ

 رين  صاي       إ ونيعود  هــــا ،هر تق  رام و 

 بني املال الق   و  الراود  الكرىق العــــمتيس هبا 

 لل:  و ع       م القصود  و  قصدمه   جدمه

يف النق     ناــ رامه ا ىل اا وا لعـــي       ود  عرضها وا 

يف لوجه هللا دمأب           والسجود    املرا       واا 
 واحتن ا مثر رن خ  عود  ابهلل علوك مأبسط يديك

 الي  والندودـــوا ف الع  أالعُ     ا ا ىل رب قمأ 

 فن حترى   رن ادود  همال كرى مأيف رن ي رى

لوه وا ض  ايه رحت  ا   اوالعمود فهو الُمهج          ا 

  ا الودودهللا رويف            هرا  نيواه  عم ايف لــــ

 ود   وا عم فل   مُص احلي  وا عم ر ق مأ عم َخلَ   

وا نيطا    ا الس  و  ابملا  ـ  ق  َ    د الصدودــوا 

ىل فنا اببه  ع   و حسيشنا و ربنا                ود وا 

 ود   قيا خلقه والبع     را  فريد فن  ري      د
 وانيتند ا ىل خ  الستنود  فاطلب رضاه وارا قضاه
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 ود رب ا لوا وم د  و    عم الومسوا  عم ال فـوا

تــقه   ل       قه ابلرصود فا ه  مسن به ثـــقه طعه ا 

 هودـــبه فهو   راع  ي  عُه به وذُلْ وامسإ وخه 
وا ررت ال ـن  عنك الأوى رن وا ووا  ود  تند  ا 

 ود رن ،انيد مأواكيد     ق    رجاه ني  النجاه

 دودــوا   غدوا ات  ب  فا ن الزران رافيه مأران
 ود   ابلرب ته بعد اجل:     مغطوا احلقوقفعلوا الفسوق 

 قالوا الِعَوْب خا وا العهود  وا الأدب دا وا الريب لق

 وارسوا عأ ا فسهم اهود  كرمسوا الصاله عادوا ايف  

  ا ووود فعلوا اجلفا ق     كرمسوا الوفا با والصـفا
  قود  فعلوا مأفاعوا احل      جهروا اعوا ءشوا العموا

 ود  الزي ،لوا الراب ِقيلوا   راحوا  با ابعوا حتـبا
 بني اللوامي والن          قود  را،د ي ار رن فعا عار
 لواكن    ر الوق       ود  وارىس الهيف رثا الطريف

 ه  ودـــواللك   رج  با ينتقد رايُعتَ        قد
 ن الع     رب رره  يودَكأ   ِقا النوات الوو  حتـات

     ود   والوف وامسر  رسبنا   ناوربنا مألطف ب           
 دودورب رن كرا احلـــ  وارإ اذل وب فا   توب
 ود  فان ال رمي دامي ه    تب وعظمي وارا ال رمي

 عا  مأورطو  جد ابلهدود  وامحد افي  فينا اعو 
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 ول   نيهنا الردود   ابلق  داوبعد وا  وو  ب     
 حي  رهاب ووب الشهود  وارنيا  تاب فيه العجاب

 ودهللا يدمي   ابلزي          ااعر فهمي  كم ح مي
 ه رن مسود احلسود  طحي  سدعاا  ُرِوْد را و ح 

 قود  واقرمأ وطه والع         ابذلاروت واملرنيالت

 وايب و الودود  فامس  حت  قو  وصـــا ورتصا

 اوصاا الونا و و عبودـ    مأطنيشت   رويفا ب  

   ال ين حم  اممود   :    ادر ال   هللا جا الق    

 :ود  ــباق الرثى بني الل  رثور املواب رن مأط     

  و  احلشودالناس   ي    وقلت   الهاد  افي 

  رار قيدو  اجل        نود        عد اخملتار   الأب  

  صايته نيا    ن  رود     ه ونيتولتنا مسب ال  ط     

 ق   القــــوودو   ح املط  ا      صأ علوه هللا ر

 ود  ا  ابلصـعــــ  ن املن  ن  ورا   را الـــمزن ر

 يل اجلواحن والسـدودــــمم  ههوقلت   اتو  اجل  
 ود واومسوت رن قيا امخل  الطري قو  حقي  افت 

 لود بني الطوارا والت      نيتود مسب  كا ر اه 

 وديالطم ابلزي        حبره   نيعود ب :ر اجلود و  

   ن النظر ،اف احلدود  وقلت   اتوخك معر
ا العمل  ود وا ف) جبوده رب حت  و    ال ر  عدأ
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أد عأ ،اق ب      تو  هود    فات املاكر  والن        ي

 والناس   ااايج رقود  وقلت يل  ورك  عـــا
  ر وو   و ابلنج     ود  وبت كرع) ال ومسب ال ا

 رود  او  الفآأ    القد ر  مما حترى   رن راي 

 ود    ال ــيــــدجع املقا ر  وابا را  رــــ قــ   ن ال 
 ود نيتود العرب مه والهن  ات الشنب عايل النسب

 مأقىن القدود،لو الستنوا     ن الوصوانيتبط ال فوا 

 رود  طقه فصوإ  عم ا   واا امللوإ واا الصبوإ
 مك قر  صات ،اف احلدود  التقاتروىل الوقات مأ ا 

 جود    راتنقيض فيه امل    رايض ريض ءصن ءيض
 عايل و،ات   رن رفود  مك   صفات مك فيه قات

   هود   قد حترت فيه الع      يف  وقلت لويف ح  

 را  َرثا بني الوحت    ود  ارق واا و  رااب ف     

 ود  ال ي رن  اد را  غ   ثا تال    وا ال ـــال 
 بني العشا ر راهس      ود  را ل نيول عند احلصول

 وود   و هللا لنا فك الق       ىنه ال ــــــ ها املىن في

 ود ــد البني و هللا والبع  ون لنا ابلوصا بع    مأ و 
 ود   نسأ ال در تربد مسي   قيض وطر نشف  النظر 

 رن به قطن طاب الورود  واا الوطن وابحسن

 م رال طي         ب  النشود      صفا العشقه و ل 
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ن  اد نيار يرثب و ار   ود   ت  ااور مأافا مع  وا 
 ،اد  الراكب    الشدود  قلا رهاب فيه ا جنهاب

 ود  تقيض ءرو  ت من مح  جد العزو  فن ت رو 

 دودــــقويف جيل لفظه حت  اييلوني      وقلت يل 

 الأصواب رن د وا الن ود   ــــابنشتت    حيت

 ر السمود  دار الن  ح    دار ال در دار الضجر

 ود و  را نيال ا قط ف   الدار البال دار ال     

 ود    فاا ال نب فاا المك  فاا احملن فاا الف     نت

يف اصطرب مث اعــــت  رب فهي  الهودــ  تعت  ربــا 
 والريض محش اجلعوديف   الويفاوقلت خاا  فيس 

 ود   ينىس وخيلف ابلوع  نىس نيواا لواكن وااارا

ن اجلـــمو    ربعا الشفي  ر ين احلفود  قو  ربو  ا 

   دود     بلف رعه ،د احل   نارن حينا ييشه ب      

 ود  عند التشاحتر ابلصع  در هرا رت ه با          

      ود  الوحت حمبوبنا   ن   نا  حزبنا   ن الث       

وا اف  ق الرب          ن رااف  رن وا ه    ا   ود وا 

 واا النيشيه مأقىص القصود  فالظن فيه يدرا وويه

 هودــــأ را،ال اذلايد ي  وبعد وغاد  عأ اح 

 ود   و امل  ه نيتبط اللي  َر ِِن علاا الشد ،ل  
 ود قيا ا رس تنو  الو   واغيشش غلس عاده  فس
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   ار نيتود  محود  لوع      ا     قري  احملضار برن 

 كر رايـبوي           ها معود  ابو     ل   ،اف عهوره اب

 ع املبارا ابل           ربود  رح ورعىنأ واحتزع اجلز

 ود    يلقامه الضاو  مخ   واد را حتالأ فيه العرب 

يفأ ِع َول فام   وود ـ  سم   جلهم   احل   ا بَ  ُ        ا 

  ه رسأحوا فاا الضمود   معروا رنا   امللي        

       إ ابلرصود بني املفات  واه را     رالأ فوا ورَص 

 اق والفسود  رب  املظ        وعهروا الأوطان ر ن

   عود    جا عند قلعصم ق  منرن بعد رااك وا لــــ

       ود  ـمه مم دامي خل   هللا يدمي العز وا ص     

  ود    ره ابلبوارق والرع   وجادت مأ وا ا ال زي    

 دودــــعــي  اتوخنا ِعد ال  وادخا هبا قيدون قر

  ا اكلأنيود  يه   راب     نيعود بن عيىس وور

ن  ين اهودــا يت خه ر  مه صاحلني اللك وا 

نشد وابدر ابلنشود   ر ،ني تدخلها وبع    ــد ا 

  و عبودــمك ابحو رث   عأ نيعود اجلود  ع  

هه  رحب ،ني تق      ود ــبا ابلرضا عند الوف  فِا 

 وودـــ  و ابملداحن وال   ه   عنده خسا وافضال را

عطه  تابك واعتهر  وودــ يل رن ا ويب والق   ا 

   نود   را ح نياحت    ف    والف  صالة هللا عدد
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 ود  حنت   ا وا ا الرع  ا      وراقرا القار  ور

  ود ــعا ر  لف احلش       عأ عد ااف  الشف  

ه  و به والق           فود به والنسابه واحل   را وم

 ـا حسان ا ىل يو  الورود     ا ب ِ والتابعني ال     

 } وقال رضي اهلل عنه {

  محد واملراداامحلد للبار  بل         نا السول و

   دا رن النع  و اد   امحلد للبار  عأ رااب     

  محد بعد راط         ال البعاداوَرْن ابملطلوب و

 ا بال  د مأوناكدــبه  الواصا ب  ،اص 

     يفاد  بهى هبا تربى رن الرضأا متا،ني الف     

        أ عأ رؤو نيعاد  ق  املوعاد رن لي    

  صاد      رن يل بها ومحد ورايل ،د اكرا واحت

 ويفعمل خالص رن اصا القلب   حمك الفيفاد 

يف رقرص مج فن  و مل                   ويف  رراد   ا 

 وادول اجلود فاضت وامسر  الرب اجل ل ن نيتو 

فضا  ورن رمحته رامييل ال وداد   واعط) رن ا 

        واجأ السواد   اب ت عالرصا وابرقها مل  

     داد     عم امل جا  اذل  قد  حبسن السابقه 

   ط  رؤو رن حيوب يل عأ الأقران  اد 

  بوب ر خفر اا ن و ر    املضاي  والشداد
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 ر العمل قيدو  اســـاد  بيت الصفا والصدق حب 

  عأ لسان القطب اتوخ  بوحسن عايل املشاد

 ا عأ غ ه بعون هللا ونيادمشس الض:) فض 

  ميل ىل واد   ر  حسني واا الز ن جميل الر ن 

 بنوره الشارق عأ ال فاق للسار ن           اد 

      اد   دايب   ا  ات ح  فاد راا وانيتتف

 اد     ا خالف ور   لِكَم نيتبقت ويف  رامك 

  :ــاد        راا بهى و  تدر للباء  امل

 د وابلبوك احلـدادـــمحا،اف ،دوده ابلقنا و 

  و    ا دود         سب للفضايا ىل يرا ال 

 ح  لق  رويفه   اجلنه ر  الق       و  السعاد 

  ار  والسداد     مأ ا العباده والسعاده وامل      

 دا    جا ه وابد      فعين هللا به و ال مأع 

  اد     وافىن املنا،يس املنا يس املناجيس احلس

ىل النقمه بعـــادــــمأبعدمه هللا و  رن النع   مه ا 

      داد     وقَْا رام   قضا اا وا عنامه والع   

 ود يف،انيد عأ راقــــوا نياد     يف لوا املقص 

  اد     هللا ها  م وفاق مأع مم عند احلص       

يفال   د ن وابدوا وا العداوه والعناد     راب ضوا ا 

  اد      راحي وء       واذلمسر والته   ابلقرءان به 
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 ها اذل  ن د واددمه عأ الفتنه واكد          

  رواد          وارض   صورصم علونا ابلطالي  وال

 ارا مم بعد الت       الدـــوبهلوا اسهود رن ط 

     ا فساد   ويِف فال حتينا مبا يوحتب ويف د         

م مما ل           و           هم ينسب وراديفقطعنا ِراأ

    اد    ويف محنامه عأ د وا   مأيد م ِر            

 واد ب      َ                ويفبدت رنا مم مما يُ ِوِظهم  

  د قيلنا رمسن الرااد        ل ن قد انيتتاوى ع  

      الد  و   امل روه ح  ضاق به وني  الي   

    اد       راا   ح و    ح  جهر بدلته وارىس 

 به و  هبا طـــاب املهادــــ ا ىل بدل الأ صار طي  

  اد     مث ا ترص رن بعد ابلص:ب املشامسوا اجلي

 وا ابلشواحتر والصعاد    و  اكحفوا دو ه وقار 

     راد    وابلستباو ا رض  ينات املرابط والط  

 نيعادول   اب ت        وصفهم نيعد   ن الق 

 حيامه املوىل    مأ ىك صالته والوداد 

 } وقال رضي اهلل عنه {
وا جالست الأحَتناب حتِ   محد مأمصت عأ ال  اذل  ليس يبدااو  داــــوا،رت  به ا 

 دا ــتومه ا  ه رصادق   و و رمأس الأع  يفتلق          فه رن بروق بلستنه ونيدا

ن اذل  هش   داوه صار جملسه   دا       بد وا ع      بك ونيداــــ نا حيي ــــ واعمل ا 
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     ردا   با  اكر    نياعه وعده ت          د يفدخا فيه رارداــمحا   اا ن و

ن اتين رن  ب مأوخاا فيه مأوتعِدا   بداان رن حب رن هتواه فهو امل       ف  وا 

 دارارصت فقــــد ــــوه طريقتك  صا بع  داــــول   وداده و ش  راصلإ   تط

حتعا درس وا الطرس وردا  عن ررادا وعن  فسك وحمكت مأ دا  وا ت خه ،هرا ا 

 ى  احلبيب الـُمف            ديف لا هبا غ  واعطهم ابلظوا ر واحتفظ ابلسويدا

 لإ   اله ه مأبداــــوابرص القلب يفتص  ىيود    مبا   ي         ود اذل   و

يف      هدى    رامتعنا   الثــنتـان وانشد لت        ا د    ا  اا يُق          هجه و،ده را  ا 

 دا     يفتدعين    عنقا ا ىل الضو  ُ      د رسِدا      محاخه  ف ويفجتع  و

 م هجــدا      جمصد فيك عا مأنيقيك وط      دا     واعمل ا   ملا  رادا دامي تص

 دا        والتج  ابلسلف عند املشا د مت  داــــىل رياباعا   بظهر ال وب   

وا غ   مأ   ا د عاد  وانيتت:قا وب     ــــوا ت قا للم  دا        رقاف و رث   ا 

 دا      والصالة عأ رن  ع الراد واب    ا وه ود   مأيس ،ني تول             يفتبويه ر 

 } وقال رضي اهلل عنه {

  وتك والسجود      قن مأوصوك ونياق كهبــا

 دايج   الأحسار والعاق رقودــــ  ءاب ال 

  واطلب مسرمي الوجه و  حتوده يعِدِ  ىل حتود

 ا نيامسن  رودــــمأدعه حب  ا مسه وعلمه والن 

  مود  طه تونيا به فهو خ  الونيايا والع     

درهس وابرا مي واويفده و    وم د  و    ودوح ا 

  ود    ورن  و   املفاو  والنج  والأ يشيا مج  
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 رو  و  فيك اجلـمودآأ عىس هبم يعطوك ر 

  ود      ينهبك رن هج  وتنظر ورثـــمره والشه

ن  لت وا به   يف       ا   مود اا ويفأ رااحلواه ا 

  فاا الن د وال د واحل ات واصب والصدود

وا غابت وحرت بل:وود    عاجا و  العقىب ا 
  ربك دوب  ت الباب رعشوق الردودوا ت ادع 

 ه حمق  للقضا فيه الورودفا ن ااعاِط         ب 

  ود     وبعد خه رين  صاحي را ساو ا النق      

   بود     ُشف) هبا الع  وفاا وف  برد ال        

  دود      تقواا للموىل وغا صا وقوفك عأ احل

            ود همال تعدا ا ومسن     رة اا وا 

  ود     فالز د رمأس اا ن والرب ه رن مأمثاره تع

 وا،هر كزيد احلر  والشهره وثوقات القيود 

  وا صلتني السم ونياق وميل         ني السدود

 فاا و اب النور طا هبا يقـ  راءب حسود 

وا  ظر  عمه عأ ريفرن رن املوىل ال   ودود    ا 

  و ابلعطاومع حتودهسخط و  ره فعا رن  

  ود       ويفحيصا غ  ح ه بعد لف ات الوق

 دامي و ر احلقد بني مأحشاه كران   صعود 

  لود     مييض عأ اا وا رعهب قيا تآأبود مأو 
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     ود     وه  قم  احلساد واحملسود مييس   ُ ي                    

  ود    را،د    احلانيد   اا وا لفعا هللا حج

 ود  يب ا خالا احلمك و  َحمِك بمت ني الرص 

  عودــ  نياب  املقدور والقسمه ابيف اقا والس

 دودـــ اات اكن الاكئن النافه عأ رمغ احل 

  ود      ثن ريض  ــال الرضا ويفأ يق  رثا ا ا

 يــموت   ح ته مأوحيما رعه َدرقَه وعود 

  هود    ب :و  واجل        يقاتا البار  عأ فع  

    وصف و  قال واحلجه تورد ا الشهود 

  وا   صأ هللا عأ امحد راجثا نيتوا البدود

 رن بعد مل  الربق   العارا وحنات الرعود 

 واء  عأ الودون وانيتمت  رعا اا يقود

 } وقال رضي اهلل عنه  {

 دـــ،دود هللا حيفتعد  رن   و دمي  مسن رطوعا للص     مد

 فهي  رمأس املال عودان الراد  واحتعا التقوى  وادا وف 

 دد وا وءــــَ ــوينال الفو    ال    و هبايبلف ايف نسان را رحت    

 خلف كهرا و    حمك العدد  وا به مأخالق اللئا  املهلاكت

ىل تي     وارا  د ــــ   هايك  مت   واحتصد   قلع   عهة فا صت ا 

 وال ضب والُعجب والعوا احلسد  الرو والِ رب والبخـــا املشو 

ه   الأىل مأيضا والوقاع  با وحب املال واجلاه الن د  والهأ
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 د     واحتصد فاا ثن جد وحت  واقصد مأخالق الرجال الصاحلني

 والرجا وا وا واخلص راورد  الند  والصرب والش ر الرضا

 ددوب :ب هللا وتوك امل         لال  واحسن الأخالق وا ش  

 } وقال رضي اهلل عنه {

 تلق     خشص غايب قال مأ  ااهد وَ يدْ   د      رويد وعهب يف مك بظنك ُروي  
ن ىل رن اا الشتبك جاب صود  افنا  عد السالره   وِ  الوقت فيد  يف سب ا 
نيتتعصم ا ىل راس حيد ه ا   ودـــ رن اللكفه وليشس التل ابلبعد هسعد   رن قد نيمل ِعده

 ويد    نيتب   س خلصوا ابل ره والعَ   لو قد ِحِنب يطلب اخملرج حبو  ومسود

 د ونيتود     وم وامه هللا و روا والسواع  ود       ح  جنوا بعد رامه ىل وا،د بق 

 و ايِف بعود  وه و ــــ وا   رن القا ربوب   د      واكهر جعايب علام خارقه للعوي

 د والف  بن نيويد      بعبد رمحن وامح  ا  يق بريدـ اوبعد ورب نيا  اب

     ديد  ا احلال ردة رابق    حت ــــومج  مأن ت فر اذل ب ونيار  نيتواق النشتود

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 يدح  رن اب  اك   صوره نيار   ىل  قولوا لقروان ابقروان و      وه ريد

 را نات الرفــــود ز اتوخه ويقو  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 جون ابلسم علقم  ر نيهمد     در رع  د        دمي  عيش د وا الن د فا   رن 

 رتب و س رورد      وفيه اذلحب راهش  د     وطا هبا    اارب الب:ر اذل  ع

وا خه ُر  راا كم  وانزاد واح  رتأ وحتندفال  روى ويف   الطلب فــــَ   رد   ا 
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 ال واد  رن الفضه حمود  ولو قد         تدـــ وييل الأرر يفقشه  به قيا هس 

 ه ُرستندـــ ها قال النا   ،ديٍث عن  يبا واد  و ب والرتاب مأوىل مبن صد

 د ــود الناس وصاحا رانيلأمت حــــ تي   د       فهها وصفها فاعترب واقن  مبن ق  

  تد    غدوا وواا رنه عواق ليس تع        وافر احلدبستوف املوت حتف احلناحتر 

 ا والبعك حيمدــ يار رهروهمنيوى الأ   تف ر  ا كرى رام   ال ون يوجد

د     َرجاِ ر  اي  طم داحت        لها قلبات فاا احلتف ابلصدق واجلد  اا ونيوأ

 د ا وال ا راقول  ز         دــــبدا  مسي  ندــــ  ي  ِِر و ن رن اكن   رشهد وف 

وا رااا قرحيه غدا قايص وري  د  وي   رادـــعن ا  ات رزناح يف   عد       ا 

 دــــويفيدر  نيوى قده   حميشس ُرقع      وه   السد    قتوا الفا وه قونيها  رر 

 الود وا الودعأ التضوو  يصف  عأ وا   دـــغل  وا ينطل  مث  د  وارىس تل:

لوه القيك وامل لهي  ني  و رن ا      هامش  جننا رن ىل راصد    جباه ال      دــــا 

لهي  رن احلرران وال         د   ووفقنا ملا به جناة املرء   ء       رد    وجارا و ا 

 رن الطاعات و  رن هبا وافاا هسعد  وجتعلين بنور الهدى و هللا ت      زود

  د     بطوب القول حي  بنا اار املنض  ه  رـــنا تنشد     و وا الوبعد الساع 

 ر فمين كر،ا نيار وابعد    يعظم الأحت  وه ورق   صدــــ و  فينا و و   ا ال   

 ا تل د     وقال ا  ه عأ الستود الفاض  ا ىل الباب اذل   و عأ العرابن رقدل

   مأءود    عأ راقلت يب يه مك رن فاي  قد     فهاا الوجه و و معر يب  ويف

 وبن عَا بن حسن   ا ال   ىل رقعد  ويب و ه رجال الها و  فام السد

  د    عأ ا الن ورزمح  مج  بال ع   الفرقه توقـدو،اصا الأرر اف يف ب 

ـد  دــــرن مأطباق الرثى ليس فام عمل  رت  رن ا  وان الصفا والوفا مك رن ُرونيأ
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 دوحــــ عىس ي فر مم رب الأرابب امل  كرامه ىل طلوق   قربه تف            رد

 دــــور رسر  وهس ام حتنان الرضا والن  رفي  الشان و   و   الطلبات يصمد

          دد    وخيلفهم علونا ب خ ات جت     دل     قد مأفلإ فا  وصاح رن فاا خت  

 وابت املوت    ف  الستوف اس    رد  دــــيبلف احلعأ رر الزرن دوب ح  

   الطاعه مأهجدويفرح به رن ا ل  رن   رد  فلك الناس راقط ،د   رنه رش

وا حتنإ ااايج ت          د   وت القران العجب فاا هتج   آ  ب  ردد    ورن داو  ا 

       ط املسود  ا  ومق ورعتين وامحا   مد     عىس  ظره هبا يصلإ القلب اس

 د و     برا ا الهاحتس املشتتعا حمكأ وحت  ال وانشدــــوفيه مأبوات يفرح هبا رن ق

 د     ا ىل عندل بالد املشاخ وارسع امل  ال كرددــــرن الفي ا ابت ر   جعا هم

 د وا رشتو     نا جمد ا   ني  الَعل    وري   ورقصدا الرتب و  علي  ها النور معد

 هبا وُربأ صاحل ا ىل ربه تع              بأد  د    رزنل اجلاه واجلو اء وفرق  هساو 

ى رن صفا رهب العشقه وعربد  وامحد ومك رن عيل   القو  وامحد عيل  كروأ

وا ود  رد     حصون اا ن رنجا ورلجا للمط نشد عأ الصاحب الصادق ا   وبعد ا 

 وقا وا ا ط   لفظ رسطوره تفــقد  مأنيالا رن ضدعبود الشتو  بن  يد نسا 

   رشهـدــــونيمل يل عأ بوعيل      دــحتواب الورقه السابقه و  بعد ا  

 بدد   قيو  كافيه مشلها را  و ر            ورن ،ا البدل رن رشاخ مج   حمتد

 ا الـــود     و عم مأويفد رزمح مم   قل  نيلف صاحل مم نيتوف    رن مترد

 دوحب ال ها والطفا رام ،ني يولــ  دــَ    احملبه ر ينه ليس تِن      هريا 
 در     حلوا رهبا البار  وب    َ     نيقا ا اب  مم حوطه  ط:ط قُوى رن عات وافسد

ا ِحجــلها ءِ   دـلــــرن مأ َوا ىل رقيص فتك مسإ مأوتي  دق  زرع وحيصدــــويفعدأ
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وا اثر الق  زع وا،رتا ابرقه  دــوده  ين  القــــ عأ رؤس الفروع البع   د      وارع ا 

  مد     وصو  والهايق بشعب  ابحم       س وار  ال واد  فرع ررفدمأ يتول الر 

  د     لعونا البوك مك   ن فين اب  ا   ومك رن  وع   راس   الصوطان ممتد

 حتردالأ  شوا مأنيتنان اتبه الربد والعن    ود  عََدْل قارته ابريه حتعده اكحب مأني

 ردلَلأ ا  قضيب البان      رلوإ اال حي  درد ر  ُ    زي   يُنه عأ ا ُ  يفوق الز ن

 ر    املضاي  ،ني  شتتد  د و ــــع  مد    و   القول ابلشاف  املقيول مأح  

            ار  هتجد   ق  صالة داميه لك       د     علوه الرب صأ و  مسرأ  وجمأ    

ق  ورا،اد  ،دى العيس   البودا وبدد  در   عأ البا ه وء  َ      ورا ح املطِوِ

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 دىــــرن اجلفا والتجا  عن نييشيا اله   عوو ابهلل   وا الوقت مما ب            دا

 دى     املاكر  و  هبم يقتوجهروا مأ ا   والناس لدل ن وا ا اا ن صاروا ِعدا

 مأ ا املروءات واممه وبهل الندى

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 عا  وف وبت مأرع) النجو  النجاد   ا رين رقاد      م ه وءــــامن البارح  ع

   داد    وال يد ابت فاا رثا قط  احِل   ر ابد     طول لويل ا ىل راِاوأع الفج

 َملها ِعدادِ       راكُ يف ويف ىص حُت        يفاد    ف رن اواغا عظميه  يأمت

 اثرت مأصواب   حتو  وقا  الز د   دد ناكد ـضاق رن حر ا صدر  جت

 رثة بعاد ــــوا ت ا حتسم  املضىن ل   زا  عأ ىل  دِ   فاا درع  رن اح

   احلسادــوامشتوا يب رن اجشا  حتـمي  حن ح  درى يب ىل ،ارض وابد 
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  جا والسداد   ل ن احلال ي ين وا احِل    والسيشب راقدر مأح  به  وا املناد  
 رت   ىل واد رن مجو  اجلوا ب ح  عن نييفايل و و كا ر عأ اجلسم ابد 

 ور فوق الفساد   رن  ران الن د واجل  والقلب صاد رحت ، ان   نياابت 

  ا   قيضوا الأود وافس:وا   طري    ناد     راحوا مأ   ر ا ن للجدل والع    

ِه ابلسواد  اد         وال :ـَِمْه لطخو ا   حما الرب  واخلطوا الأبوك الصا  الزِنِ

يف املوا دون الق          ل ن هللا يبدل ء    َ            وأنا ابلرااد  واد  راجتد فام ا 

 ه اب  الشداد     مسرمي الوحت     الرجا   اد كين ا  ه يوفقنا الهدى  ـ          

 فضا رن ابب حتوده و  علوه ا عامتد   واد    راخيوب رجا   و علونا حت         

عتــقاد      رارع  غ  ر  واد    و هللا ا   عأ اببك ُرـــنِوِا حت اتك وواا ا   دأ

 اد ــــا جمـمث صلوا عأ امحد و  علون  عبدا و،ا العقادِ وارا واعطف عأ 

       ادِ    جابه الرب رن عنده لنا     ا  الشدادــــو ر  عند الأ وال العظ

 } وقال رضي اهلل عنه {
ل              هي  حب  النا        ا عرثيت ورعبود   مأق   ا 

 هود     رن مأ وا ءناا املع      وبل                  ين رطلا

       ورود   امل  مباا ويفا   مد رهيب     ِصا وص 

0000  0000 

 فصا

 عأ الباب واقف ابدران  ن حسن  ودا عيل بــــ ُعي 

 ر يب رن الأ ران    ورا ر  و  يقظ        ص والونين

 اورحـــمن         جفد ابلرض  رال   ث        ناا احلسن
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    ا ووا اجلود    و  الزل       امله ب  عن ال ب        

 فصا

 ا وابر        وصا راوص       ر   حب  ال ناِ ل فق   

رف  ق      ر  ور الهار    وقص    در      وابلقدره ا 

000  000 

رف  كع             و  الــقصود    لأبلف مج        ا  وابلعزه ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
        با املوده    حب  واذل   و لمك واث   ده     ورجال السلف غاره ملن ىَلِ هج

    ىل اده   را و مأيف بمك  تف ر        هد    ور    َ      رارعه غ مك  رحتو  وا  

   ده    فادعوهللا حب  امسه وعلمه وجم   ده       و ابه و  املرحت  وقربه  وبع

 ده    عا يقيا دعامك   اذل  را          نده     وا يشياه ال را  اليل مم اان ع  

ي    ده   يفمعا   يفرع به ويوص  قص           ده  يف ويف رال ينــف  رنه مسسيشته ا 

 هد    ت واتوخنا احملضار مق به وع ِ وا   ه رد را  و مأيفأ ُرفلس قط را  ر     َ  

     هده    رن  وا  ويفخا ه وخالف بع      دهـــرن عبود العبود اجلود راينىس عي
وا افته   الشط و،ده   نت     الناس جده وحتندهمسوف رن   مأهش قو  ا 

           ده   راتعونه و سلوه العنا وامل      به صــدهه     عَ ،ا ر البال   نياابت 

  به ونِيده       عي   راالرجا وا ول ن َوار  ُمه تقطعه ورده  مأوختلوه                 

 مده     ومعر غاره مأدر ين فيل قدا ع   دهــوال  ُصفُره ر  صافيك هس  بض

 رده    ومعر غاره اجلا  وِ،ْا خاا ط   ده    ومعر غاره الطالب يبا َ،ْا عق 
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وو احلبا الراتودالقابك البانيط عظمي الشان   و اب املزيديقول  و صاحل طلبت الفرد 

 ابر  الرباو لكها نيتب ا ه املبد  املعود   ريدالظا ر الباطن ررصا ىل   فن 

 ودــ يعمل مبا خيف) وراتنط  به مأفواه العي   خاليقه مأوفريدجا اذل  را  رشابه   
 عساه يقيلنا جباه املصطف) يو  الوعود  رن حيا الوريدواقرب ا ىل ايف نسان   ا متووا 

بليس املريدويصلإ مأحوايل   وي فر الزيفت واذل ب اذل  عد العديد  ويعصمنا رن ا 

 دــيــــ والوا وه د وا الند  و  عاقيصا راتف   واقف لقصاده رصودو   و عأ ابب الهدى 

 والوالوه  فيس لها رقصد رن اا وا بعود  يوقد وقيدكز ن   الظا ر وابطاا لهب 

 املشتودوالراب  العوا الهوى عقياه ختريب   تب:ث قفا حتف  وييل رمأ ا را و راتود

 حتف  حشتودفههه مأعدا  مأربعه  سع) قفا   مك رن ،لمي مأرداه وارىس بعد تقريبه بعود

يف مأ نـا رايج رن الرمحن   ويفرع  قوه ومه نيعده و  وا،دفريد  رويف  اسودا 

 ينظر ا ىل ،ايل و  تبين ر  السعدا نيعود   ا  ه هساعد  و و  عم املساعد والشهود

 وارىس قهودمث قال بو امش  سهأد  كر    املضىن العمودويفيواخه  ويصلإ قلا 

 قلا  و  مأجشان واحزا  رن اجشا  كزيد  مما يب   ودنيا ر قلوا النو  بني مأحشا  

 حوييل الن مه ءريب القافيه  يد ال ريد  و اد  وضنا جسوع الط  ابملعىن الأمسود

 املها  و  تيشيدواا اذل    ال ار رابني   عوأا عيل  وف وخال     راع  الوصود

ن قا  دق احل  ن جا يبا يقعد رن ااخان را نا القعود  وَووقه الصديدود   رمأنيه ا   وا 

 نشيشت   وقص  و  امم يل ب ىل حتيد  و     وصفه وق  يل  ضت جمراه العنود

 بيت القصود غ وا و  فيه اجلور وا     وقت ااغايا والزيف ل واحملايا وامل يد
 دا ىٍل ا ىل جا ب  يدــــو فنفوا رنه ء    العقىب محودكرمسوا نييشيا ا   و  نيال ه 
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 ود      ىٍل قفا رمأنيه وراقالته  فسه راحي   حوال وارسوا بعد مجمعهم بديدلأ اوفرقوا 

يف ملا قالته  فس السوء  قصان مأورزيد  والعمل والتقوى حتيوا راا وطا هبا وحيد  ا 

 د       معصم ال ف  كرامه   همال ها رقي  راعاد يوجد قط راءب   طلهبا رستتفيد

 واملقرتا عاطا وهجد اللك فن يفيفيد  راحوا قفا اا وا و  رهتا وعبدو ا عبود

وا الناكر ،ديد  را    فنودوالعوب واحملظور   املزيان   راحيستبون املوت وا وا  ا 

 وا   صأ هللا عأ امحد    قويل والنشتود  املوىل هبا ،ا العقيدل ن عىس ف ه رن 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات ميتدح فاا الشتو  ال ي  وحتيه اا ن عبد الرمحن ب ن مع ر           

 رتب  احلمث ببدل  ونن ،  ف  هللا به م رني : ل ررز امللقب ابلأ رض ،ال  ورته اب

ف     عبد رمحن   ا املعرفه والع     بادهـــو اذل  فاق مأ   اده    وب :ر العطا وايف 

 للزوره وبَل         ِِ       ف   قوايص رراده  الدهــــابهلل مأ صت ملن جا رعتين رن ب

 زوده فان صلإ   فهو رمأس الصفا وال  يفاده وادع   ربك مأن يصلإ فديتك ف

 ر  فيك عاده   فا نا حتيت راءب وال       تال   ابحتصاده   به ينا خفر راين      

 وادع واتو  لل     هاد  بساب  وداده  ابلنا يفختي            بنا ر قت السعاده

 ها احلدو مأرر مأ ابه ان حيدوا به عندرا اكن رتجها ر ن الهج ر ن 

ا ىل املش  هد ورق  ابلصم الرج  ا ال ري  ب وق  د مأثيش  ت    هه احلاكي       تاب  ه 

 املقصد ا ىل اوا داملشهد قال ريض هللا عنه : 

 ينال رقصوده وابلرضا هسعد  الفائدة بوده رن اا د املشهد    

 } وقال رضي اهلل عنه {
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لوه :    هه الأبوات حتوااب لبعضهم عأ مأبوات وصلت ا 

 عأ اذل  رنه وتوك امل      زيد  راا   وصاح مسن رعمتد فن َع  

 يعطوك رن فيك حتوده راكريد  رويفا َحِق  ملا عنده رحتــــاا

 ه  ُسَم) رستتفيد     فيااعــــا رن  مأدع اذل  رن عد  عاد  براا

   زيدويفتعاينه   قيك مأور          رنه نيالا   يفكرجت    وال    

  دره  ديدويفر  هللا   الق            ه   امل  ا ارتاالأن رال     

 واللك   قيض  املوىل عي     ود  راارا،د هُس ِِن ويفيبد  ِح 

وا ق   ن اوفك ح  نه   ا لوه  رااربك بعي          ديدـــفاعمل ا 

 و   ح بعود  مأرا عأ الطرا     ناارنه ِء       عن البص ه لها 
 ب   احلال رن حيا الوريدواقر   هسم  رعك ،ني تيشسط   يَداا

  ود  ورنه للم:تيشس ،ا العق         وويف وواا  فيك عن وا وعن 
 ريـد وانيتت من الز ن   رمأس الف   فاقيك ومسن   ُعرى هللا غ  فاا

 ويفتوا  وقد جاا ال             ربيد  والز  بطاعته حييِي   حياا

 رلق  بسمعك رعه ،ارض اهود  وافهم  طابه ومسن وا عقا  اا

 يفبد للصود   وق        ته يصود  دأ الشــباارواعمل يقني مأن رن 

 اتنا ت ىش السعودــ  نيا ر مأوق    ها رشااهلل  ف ات را في      

  ود     هبا داثر القلب اع     يي   و هللا بنف ه حتزي  رن عطاا

 ،لو الق      وا  وحم و  النشتود  دااوالوو  وو  بدا يل رن ق

 واطفا رن اجلوا و ـِاج الوقيد  ااــمأجشا فيفاد   وايك لفظ ف
 وال   ط  اجلريدحلأ ا حت   مأحسنت وامكلت   نستب  بناا
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 الن يدرافيه مأرا صاحب احلال   رن يفيبايل وحيزن رن صفــــاا

ن املعا  رن بنـــاا  ونيالف العاقا الق  ول السديد  واحلاصا ا 
   ود    عأ اجلفا واحلفا رنه حي        يدح  طري  الهدايه ليس ،اا
ن ااا صاحيه    ته ااا  مأحتنب عأ الز ن واقطن رن بعود  وا 

 وحتيد بن حتيد فاضا نسا حتيد   ها و  مضن طرنيك را فاا

 ىن رشتودــــاج   امليراعاد  تــــ  مأيِف افااقو  افا ال   مسوف 

  ديد  ابلصرب واجلرب واجلد اجل       ارا و،اف حــــِ   ووا  الع

 هشهد   العهب رنسوع اجلعود  الارا لت بني املال رايق ُعــــ

 ر الشديد وارف  برو،ك رن احل  وقلت للسار  مأنه    ــالا

 ودــــ د  املع ــالقابك البانيط املي  حفظ رويفا و  رنه ويفا  

   املزنل الطا ر مأقىص رات  ريد  حيث الصفا والعوا  والسالا

      ريد  ونياحت  الورد ينشد ابل   وررنيالت الصبا   ح تصاا

 وق للطرا والقلب العمـــودر   ت  واءصان فاا ا مثر نيودا ِ،الا

    و اجلويد م  به النأ        يف ال  فن         نااهللا يدمي الصفا 

    م الفصود   وراد وجابر العظ     و هللا بنظره  لقك رن رضاا

 ودــــ ا والصع ــواملونيطه واملساف  نااا رمح  وج اسا ع واحلــــ 

 مب:ك فض  و و بيت القصود  نا رضاا   ورب ءمَن  وا       

 وى ىل حتياٍر عنــــود   واقصم قُ   واارجا فمين ني    ويفتدع يل 

 احـمد افي  الورى يو  الوعود  وصـــا دامي عأ خ  مأ يـــواا

ه  و به وحزبه    داا  ه  عندا محيـدـا ىل السيشيا ال  وم
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 } وقال رضي اهلل عنه {

يف تِبرصأ و،اِو  واعت  وا وقت رفتون راوا وقت صل ه ونيد  َوا ِرب قَ      ا 

وا   ورد    ر     وبعد فَِجِ    ف قيلها رن حجدواحرض اهودا وَ،ل  ه ابلشا د ا 

ْ و ِسمَلْ ىل ِ َ ه وح    دْ      وه قَ ويِف خهوا را  الاكرا وقَد  د     ح   ُسمِلِ

 ك ورن   فيك نستبه و ـدــــونسا مع   د   مأبوا وخهه ومأرك واباا والول       

وا دروا بك واافوا فيك فل  والساكن و    البدل والصهر وا ال   ه ونيد ا 

أعوا بك وىٍل اب صوره قص          وار احلسد   وانيتتلهبت   بواطام        د  تُول

 اِلق العباد الصمدــــرن عند رويفا    دد    لونياقي  ر قك مأيِف ابجت  ابمل      

ــودلـِم   ه   قريبك وقك الساقيه   حرد
1
 يعموك رن حتور البال والن ـد  

عتاله القهد يفح         رت ا ونيد  فامحلد هلل يو  هللا ني        ول يفقوه الطرا ا 

رنني راُ   ز
2
 رن توايل ررد وابت رثا الـمُ        ع      وف ،لف يل و د 

نز  َوِ،لت  دد        اواغا الوقت رااب تيص ابلع  د     راعاد به   و دمي  ا 

نيتتعنا مبن دب  دــــرنني را رال ااغا  اد ااغا وف يف ا            در وقدر وح   ا 

لوه امل           دد  ا وانيتمتدـا رن جلــــعىس هسارإ ويقي  هللا اك  عبوده و  ا 

 عد امحد محود الصيت حستا ونيد   د     جباه خ  الرباو جد  خ  حت      

 } وقال رضي اهلل عنه { 
هل مأيب علو  عأ مأبوات    تهبا ا ىل بعك        هه الأبوات حتوااب لبعك السادة م

                                                 
1
 ملود ابللهج  احلرضري  مبعىن ) لأجا (  
2
  ز    وف مبعىن ) مغك (  
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 الناس فانيتتعان به و  ايف نسان ، جفوب للهيف املهمسور عأ لسا ه فقال : 

 ايل رشتودــايل قرص عــــبنوا لها   املع  وا  و  بنا ا حتــــديد     وررحيا ابلق

 ال السديدــــاعه ابملقــنيا  طري  اع  ودـــ ِحمك  حيوا عأ ر  السنن راحي 

 مأرنيلت لأخدارك املنظو  ،لو القصيـد    طوبني العقيدر ره به ره ب الأااع

نيتتعا وا يب مأبهل   اجلواب اجلهود  ود      فاا احملا   وطوه بعد ا قول مأ   ن ا   وا 

 رات  ريدب   عأ و     وال ن خه  جن  وقده   حتيت راراحتوا حلد رن بعود
نسان وانيتنا ه ع  لأعراا صوداحمزاتك ا ن اكن مأ    حمك 

إ
 دد راي   زيدـِلسان ايف

ن وافقت رابنا عنا بنات القص  ن   نيوى   حتوابك اب عود الز ود   يـد      ا   وا 

 ديد ــــارح حتــ  وتطعم ىل حتح  تُوض  وقلت قصدا ب وت مأربع ئه رن نيعود

ن وا راه  ابلهون َحف  را و بعود هه رن الشف   ن الوصف  يف ا   ه اديدر    ا 
 ود       وحهثم عأ الفسا  اباتت ا       حيث العرب قد  ضامه وقت اكيد ر يد

ي ومه حمايو  قد ردت مم مك ر  ديد ـلهم عــــ م مأصناا را ىص مُج ِرْ بص  دــــن ا 

م عاق ورام بل           ز ن ال ريد    بطاُره و،د هسج  بو،د       ود     كاكثروا ِراأ

 ر  ،افظ عتود  يلق  عزامي ومك رن ح  ودــ وهشف  ىل رن  و مع  و،د يُتفا

ن اكن ،د حتــــخت  د ــراافصم يو  رحتعوا رن قدامه  ي  ا رام رستتفيدـربوا ا 

 اا   ن العقيدــــو،د يبا اك  الهي  نِيهنوا ُوَره اكرا نين السمك   البديد

 دــييف   اات  اات راتلقا ال وامسب اِب       وا هر  راه عند احلصوداكحب 

 ها للط    وارش يبهلون املزيدـــلو مه    ريد رنني تعرب طري  الـُمسهِ    ف    

ن اكن قد ،للومه حل  ويفأ  ب      والأرا وه قدا دار  راحتنا ا محود  ود      ا 

 ،هق ولــودلأ امه والراببوإ عند ااو    ودــــ وح   ه ُرفش  للِحقرِه وِ فرِه وِ رض 



181 

 

 

 

 

 همال تواخه وجتعا ،د ب وك مأوعنود  يقيا العبودوا ت اعهر مأخدارك املوىل 

 افهم حيبون رن حيك ورن   وديد  مأو عندمه هجا   قدر الهيف اسود

ن رن يفحيأمك  و ط       وفام اللطف يدعو عبد خادرك نيتود  ريد    وعاملني ا 

     ود   قلوهبم   كرفرا يو  لقياا ع      ود      ويفتنا  افاع  جدمك   الوع    

 و  راتود    وعندمه ىل رن حيسن بق  دــــوال  رراده علام رثا ثعر الوري

 د املصطف) اخملتار    النشتود       ع   ود      ها وخن  مبن هشف  رار الوع    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لو ه ر ن الش تو  الأ  ور عب د            هه النش تودة حت وااب ع أ مأبو ات وص لت ا 

 القادر بن الشتو  معر بن عبد القادر العمود  و هه   الأبوات : 

 زي العيـودــــرن عبد رنقاد   مملوا حت  نياع  تصا ونيعودنَيمِلِ عأ بن حسن 
 طلوب و   و بعودويقرب املطلب امل  قا   عىس و  عأ ا اطر يق  قيك لود

 فقال نيتود  الناكم  ف  هللا به م رني :          

 ر و  جبوده قد خفر ىل حتيد  وا مع    ادر املستتفيد   مأ ال مبنظو  عبد الق  

 بووت النشتودرسأت فيفاد  رن مألفاكك   ود       بيت الصفا وامحلوه والفعال امحل 

 ربيد القوا  رن لسان ال     ملا مسعت   دـوحرمست رن جشو  ىل نيامسن مجي

 مأرنيلت واتو  رن  ط  الفيفاد العميـد  ودــ مأرسيت جهيفن   لوة ر ه وع 

 تشاره   
إ
 رستنون بَدعك ورين ح  فرا الرديـد     ديد  رن السال  اذل  رايف

 زيد   للك حستنه بعه مأرثالها   امل    ريد   ويت عأ اَلربعه الأبوات رين حت

  ود   حياا حياا حيابك فرح رابل         ديدــــد العــمألفني عد مألفني عنوررحيا 

 نا والصعودـــ عأ بقاع املسافا   ارض   ويد    و  الربق   عارا طا  حت   
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 عىس اذل   و عأ اب  يق  قيك بود  ديد     وقلت وحممك املعىن وقو  ني

ل      يعم ب :   ويقرب املطلب املطلوب و   و بعود   ه احل  ريد  رعود  ايف 

ه وب  ودــــ وابلنـــا نيتودالسادات راس العق   ه اللك وا ابه فمك قر  حتــود       لآ

 الح  ايك راتودــــاحل رن الصــوىل ص  دا نيعودــوابلعمود  معود اا ن حت

 ا و  الالك  اسـودــــوابلقرءان املفص  ودــ مأ يار ومأطهار رن الأبرارقادات ص 

 رش اسـود  وىل الأني  ورس مأرسار ع    ديد     ن النظا  اذل  رعناه دامي حت

يت   هللا رويفا و  احلبا املنو  الشديــد  يدايف  بلك  ه  الونيايا مقت َردأ

  ود   رن العناوت وا  ات فاا  ق          ا  ك ك ر  وتعط    مسر  راكزي       د

 ريد     وعبد رمحن صنوا  عم واا الف  ديدـــتنال را  ل رن قي  نيلفك امل

 رول ق            ا واهودآأ هللا يبل مك امل  ودــ العارا اليل عأ ر  الهدى راحي 

 ود ايل قهــــ ـوبعد: واتو  طر    اللي  فا ك رعونه و و عو ك بشد العضود

  ديدرن عهب فيه العجب   الز ن را    والقلب رش ول وا اطر رشتت بديد

 د وقيد     واعوان   اكرا الشهبان توق  مأ وف ِ ِبا ُرعتدل فتان اكحب حتعود

 ريب الأوصاا راحيىك هبا للبلود     ء  وارضاس رثا الربد واللول   ن العقيد

يف مكو  ورن    َ         هم ررو  اللِكم  رف ءرضها بعود      يف   ْو عايل بعود   ا 

 رايهمسر العوب رمج ال وب فعا العبود  ه نيديد ز      ُرنَ      وحيمتلها عأ عا 

  د  والعم مث املشاخ واحملب الودي           ها ونيمل عأ الشتو  الوحيد الوحتيد

 و     ظم القصود   وا   ابلهامش     ين نيعود املنور ابحسن والسعودــــمأع

 مر  الشاد   ََ م ابل    ريدـــلقاوعد را  دــــصأ علوه املهمين عد حرا اجلري

 ورارسى الرمسب   البودا راكبه كزيد
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ومسرت وقت الصفا مأو  نيعد  نيعود      قادر  قلا اللو  رعىنأ معــود   لاو

 رن قارب مأ ا الفضايا رام هستتفيد        الأعواد عود    مأوهمم لكها رن ء  

يِف ىل رن  و بع راحير  النعمه   ود  رقسم يو  ،ا  ن ــــ ــــرا    ا      ود   ا 

ن الفوايد عأ قدر العقايد كزي      د   وحمسن الظن حيظ) ابذل   و ري    د    ا 

ءفر و ي    واقب محود    ومييس   العيفينال ني           نا ومحود   حبقهم و هللا ا 

ل    ود      وفرج امم وارمحنا وفك العق          هي  حتويد  وانزل لنا ال وث رمحه و ا 

 ديدــــمييس به ا     ىل النوايح ر  دــنيابف يعم املسافا والونيط والصعي

 ينها بلودب وث ريشسومل ونيط الونيط   و هللا وربنا ه  عأ ىل حت        ود

 ود      الوع واعطه ومج    اا وا ويو    نس يف  يدوامحه رن الاكيد اِ ب اا

    ورد   ،ديث املصطف) قول مأمسود  وا ا السخا وراتودفا ك  ب السخا 

 ودــــ واللك رنك و  رل ك وحنن العي    ها الرجا وا ت اب  ات ريد  رعود

 دعا والونيتو  فيه جنهد هجود      با ال    وحمك واهود     راقط  قـــدر ب :ي

     ا اار الشديد     وال  هامشِ ِ املشف  ايب  صود     وابلرجا فيه و هللا للرء

ه  و به ورن حيه وق النشتود  وم

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات للعبد الفق  احلق  املس تتج  جبن اب ر ويفه الق د ر ،  

اللطوف ا ب  : عيل بن حسن بن عبد هللا بن حسني ب ن مع ر العط اس 

، ا ىل حرضة الشتو  ال ي  ، القطب الشه  ، العمل الع ايل املن   : ني عود 
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نش اأا مأ  ه حص ا ج دب  بن عيىس العمود  ،  ف  هللا ب ه . واكن ني يشب ا 

وحقط   غال ب اجله ات ، فقص د  ورة الش تو  ني عود ب ن عيىس   وضو 

العمود  املهمسور ا ىل بدله قيدون  و وحت ع  رن ايف  وان   هللا رن طلب  

، دى وعه  ن    ثنني املبار   الاكئن  لوة ا  العمل الهيف ، وو  لوة ايف 

نيت ومخسني ورائ  ومأل ف مأع ين ال زورة ،  1156اهر ضفر ا   نيتن  

نشاؤ ا يو  الربوع السادس عه الشهر املهمسور . ومأرا ا لنشتودة فقد تقد  ا 

تقي  ا هللا و  وف  رج ع  أ املس  لمني ومأع  ارم ورمحه  م ، وجت  او  ع  ام 

 ونياحمهم مأمجعني ، جباه مأولوائه الصاحلني . و هه   القصودة : 

 راب ااوا  والِقصا والبعاد   اتو  القِ   نيال  ريب عأ اتو  احلرض والبواد 

 نيال  عند ال          زوره واس  للعوادِ   اد      نيال  ابملسك جا والناجفه والزب

      اد   ا   وقفنا بش  الباب رن ء    ادــــخيص حرضة رالو القاصد ن الوف

يف الونا والونا   قدر عند اجل      يعطون فيه اجلوا ز وال نو  الع      تاد   واد     ا 

 قال اب ت نيعادمك قد حظ  كعب و  قد   ادـــاكن جا  حم حيصا العفو عن رن

 ادــا قد     زع ابلراــــواقيا وقابا ُرجن  وا ت ا عط واتو  رن واَجه حبل  النشاد

 واعطاا رن حمك فيك الفضا يفقاب راد  وافتإ لنا ونيعود مأنيعدا رب العباد

  وو  السواد     وجميل ء    وواحض النور   د وع د      واتوخنا ومعود اا ن حت

 ال رمي اجلوادمأدع الرءوا الرحمي مأدع   دادــــورعدن ا   وبيت الوفــا والس

     م وا ب ورادِ     الفاحت املاحن هللا  ع   واد   مأدع احللمي ال فور مأدع الودود الع

 ِعدادواني ه و  فا  رن حييص مجلها   وداد    قا   بفض  وبه  وال ر  وال

 وا رن ىل داع  و اد ــ لأصف اوالأ يشيا   راد    وحتـمة مأرال ه الساكن بني الس
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هل النا والص ابه علني اجل    وارا عندمه وال      تالد   الباولني الط  الد    وم

 مق وبن عيىس هبم وادعه و اد و د   وىل صاحل   اا وا رن ا ا الرااد

 ادــعساه يعطف عأ خلقه وحييي اع  مجو  احلشادوا دهبم مأفراد واحشد   

 و  النوايح والوطا والرابد      هسق  مج   الدــــ  اليــب وث نهان نياب    مجي

 ربَه ونياع  ناكد     الناس واتو     ُ   رن املشارق ا ىل اقىص ءرهبا غ  نياد

 اد      ،ا وه   الو والنه قد ا هتافا   مسباد رثا الس دلأ ايف نيتنات قد ارن حتور 

 د  ونياد     عأ الَعمَل وعمل و  قد تق   وال وال    ادلأ اوضاقت مأحوال رن 

يف وه الساعه مق مأق  ا واعامتدــنــــ وارضع ا ىل هللا وادعه ابعت   و الرفاد    رانياعه ا 

وا  ديت فن ي ه هوبك ا  له  راد    عَل       ه  افتقاد ك مج فيه     جا ك ا ىل هللا ا 

 اا ضوفا ك نريد امل    رادـنــــ والوو  حتي   اد    قد مع  فعك   اا وا ويو  املع    

 اره لها ااره وُجد ابملراد       فادرا ب   اد        وقد وقفنا عأ اببك ونيتو  امله

 والضوف يُقرى اى اجلوأد ورن اكن نياد  ادـحتينا لنا فيك واتو  ا  طوى واعتق

 اد      فقدوقفنا حبسن الظن عند الوص  وجا د وعظمي اجلهادوا ت  ا مس  ابرص 

نيتتجر  بمك رن د ر خاون واكد نيتتجر  بمك رن د ر رستنون ،اد  ا   ا   ا   ا 

نيتتجر  بمك رن  ا  فيه ا تق  داد       قد قلبته املعايص واذل وب اجل  اد      ا   ا 

عتي  َع ل ن سب رن العصوان راحي وغاد   ادـــرص  عبود املعايص واذل وب ا 

يف الشفاعه رن اح  يفاد   ويف لها طب اا  رن غلوا الف   وال الرجال اساد    ا 

 ادِ ـــيف  قياالساده مأ ا السعاده و  هبم   و  رايهوقون   ااايج ذليه الرقاد

 دد ىل راد رن حتررنا الفاحض القاط  ر  وا تشاد            وال ن  وا  با رنمك َرب

  ابهلل واتو  ابدر ابلع        طا يفتـِـ د  رادِ      ابهلل  قسم علومك   حصول امل
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  ها رن ردادابهلل  قسم قساره رال        قادِ        ابهلل مق   جَعَا وادعه بفك الع

 هاد   ابهلل نستسق  ال وث ال ز ر الف          طلب مسراره كا      ره للشهادابهلل

 ر الــنِ    َو و    اجلو   ن الر ادِ يُثَ  و     دِ  ابهلل نياُ  ي وث املستنتني الث      

 ابللطف والعطف يزنل   رىن واقتصاِد   و س ب مأرطاره الِ دقه عأ ىل واد 

 اكدــنستت فر هللا رن ا واع التعب والن  الر ق اذل  اكن ص      اد000000

لهي  لك  نيال واد      وا   قيوإ العـــنادن   ر آأ نستت فر هللا وِنستت    َصْا وا 

 اِد ــعأ النا املصف) نيتود رن اكن ني  اد ــــوراجس  مقر  البا ه وراءصن ر

 عد احلارد احملمود   ىل  ـــاد 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 الراتودا      مأ ـــرثمه الع   فام والقلي  عوال وا الوقت رن يفجاهبم  و نيعود

 ور الوقــود   ابجلنب والبخا واحملنه وحت  م وارىس ن يدـــوىل رن حتوه جاه اله

 ال والعقوبه والعهاب الشديدـــهجد الي  دــــراعــاد هسد  ويفيند  ويف  ودي

ف علام جتعا ا  ك وح   دـيتعب وهشق) يصالي    هم ويفهستتفي  ودــــ همال  سأ

وا راجاا ضد  لهك ا   ا ن  نت حمتاج فقر  رارعك رال حتيد  دـمأوعنيواا ر ا 

ن  نت ريفرس  ود      تبات راقد ويفتع        با باكيد      وحصلت البقش   البلود وا 

مه والعبود ن  نت تب ا فضو    قريب مأوبعود  خدروا   الناس رره ُحره  وا 

 و وا املزيدرن العطاو رن امل        وىل   مأِحسن و،افظ عأ فرضك وخه راكريد

 ود      راينفعك غ  هجدا فاحتصد وهج   وامسر  وقاد  وقَِدِ  واِوْر وا ح احلصود

 وانيتت من الصفو وارج العفو يو  الوعود  ودــ واقيك رضا ربك الرامح وعد  تف 

ن رت قد وارثك ري  ويفتطِوِل   اا وا الأرــــَْا وبل        ود   د  رعودـــوبعد ا 
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 واملوت راخاا جسعه خاا ابن الولود  ود       ص ه راعلاا خل   افها حق ه ق

 ات  ايك اهودــــا رن رـــوامل تبط ابلهن  ط  عأ الناس طارفهم ويل  و تلود

 وٍل نيديد     و متها لكم  التوحيد ق      فهاا امحلودلقا حبد   ويفخه   ايف 

 هشهد هبا هجر بعد ال  رن  و اهود

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 واملشاخ   اهود  اتوخنا اتو  املشاخ                 

  بودللزوره وع         نا ملااعتنيناب خت                           

****** 
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 } حرف الراء املهملة { 

 } قال رضي اهلل عنه { 
   هه الأبو  ات ين  ايج هب  ا رب  ه وهستس  ق  ءو  ث الرمح    لعار    الأر    ،           

 وهستتعطفه بواني  ال رار  وينااده مبا يعتاده رن رمأفته ورمحته و   هه : 

 امج والتناص            وتـُـباع ااول ابلهن     م    مأيف و هللا ورا ق السلطان وال  

 واتبان اللعب والريب حول الصباب    ارــــز  وكر ق رن ءو  ابملال  وامل

  ــه رن مأاداقه عواحتومك رن ِصا مُس   ر   وورا ق نيتباع ا ال   وا نا ي  

 اص ــــقـبقو  لو تواخه مبا القوا رن ت        ب  لمك وايف  ءه وروعد فيه تآأ  

      والتاكب    مأ  نيا  بصلوا رني    ويفينقص  زائنك بهل الفضا قطم  

      عأ وا الرب ته واملظاق واملنا          ا وا الوقت القنات فعجا ابلفرج لأ 

 م  صـاروا رصاق ـوكراكن الورع ابلط  او ر   وِقا ا  صافهم وال فاره والتع      

 املشا        مل    وق  ردعهم العمل واحل           وب ضا بيام  ر ا تلفإ    ال  

مم راكن الس        بَلَ  فام حسدمه وخاِلمه اطاف    ت     َعه ابلر ق تق    وبَدأ

 هم و  تقافر   الــــدواو ر      راكق خنل     ــــافــواده تندر امل  رن  ت الأك

 ه ر      و ها رنك ختويف للجا  و    َوق والِ دق رثا التنا  غدت بعد الر 

    ف        ه وتن  با ا  دادوا مبا ادمه رص    ـــرا نا رعترب   وا الت      عابول ن 

    اد ر   وخانصم نيواب  ررادا واملق      عن الطاعه وولوا عأ الأعقاب تدب 

مه بت ي          واتبوا   رضورات بو:ن احملاحت            وخهيف ك بطرمه وغَ أ

 بتسلوط الهوى واا  وابليس والض   نيلقه عأ ب    قا ص فرش للخنب 
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     ه را وتيشش   ويفحستبوا تقادمي     هتافوا   املظاق ونيقطوا   اا او ر

       املساب     تعوو  برمحتك رن قط          تفضا قدا عاق بدرجات املدار 

        فارتنا  فاف ف) را قد رىض     قنامل والواس و  عقياه ختس  يف  اورن 

           وا هبامي والعصاف   وءونا ابلنه  ا وبدل هبــها الع  تيس ــه مأقيــــبط

  ـــوالأاتواا الضعوا احملاوجي ا ساف  ال املراضو  احملاني      واَلطفال ال ـف

 وصأ هللا عأ رن   ال وثر بت ث 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 مأني  نييشيا السالره ابلهدى والنظر  دا برصــرعك د واوعنمأوصوك وو  

 يفك سب ال  ل  ا رثا رن قد عرب  ا   ُ ـــوانيتتعما املال را    مم

 صا ورصوا ص رر     مسستبوا و هبا وفض  م تعترب        رن مك ومك مك ِءشا  مأحواله

 اومه ايشيه احلجر       يراتوا و       رف       قوا   نييشيا هللا رايُدويف ا 

    ول رر  ح  املسا ني فاا ىل راح        العه  راطهرو ا و مسو ا برب       
  ر  وويلهم يو  تض:    هجمن جت         نستووا الوعود الشديد الشني   املستتقر

ق فيه رن يف    ور    ك وى حتياه ال واثر راا وال خ     ُ   فر        ها حمق  يصِدِ

 وره هبر     قو  الصدق وعده ح     هر     فا،هر ت را وربك قد بدا ابحل

 دا واملل وا احلربـرثا ابن جدا وحت    قر   وااا وه فا وه را  علاا ر         

 و     الطني واملا وا شب والـمدر  رى عأ رن قدر       لأ الأرا رزرع  

 وى والـمطر ر  الروح العواصف واله  ا ته ب ِط       ييشنا هبا   املعايل قي

 ب الزاد للموعاد قيا السفرر  وق            ربـمأنيتب  هبا قيا متيس بعد عونك  

 هٍر ورس     وا ف  ر  الشإ والص ه جب   وارعك هبا   الستنه وامعر    رن معر
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ن رن وقف   اا رضر     فا ن الوصاو حب  الناس ف    الوصاه مأو هربعد والظا ر ا 

 و هللا و اد  احل ان وح  ب          ر  ر    قلوا جدواه رثا الطعم عند الوع

 الضعف ابد  كهرضعوف رس ني فيه   مألطف بعبدا ونيدد وا ده ا  ه به

يف بقوتك نَيهِِا   حت         مو  الع    وا فه  وى  فسه اليل رن  وى فيه  ر   ا 

ا صار ،انيد رعتد    بطر  صا ىل  ـــوارصفه رن ُحب د وا    رن َحهبأ

  قيا خل  الصورو  قد نيتب    الأ ل رن   در     ين ر جبه  عأ حمك القضا والق

 وا   نستت فر هللا  عم رامح وب    ر

 } وقال رضي اهلل عنه {

 وخ  القول نيتب ان ريب وهللا مأ ـــرب  بين ر راه رن را  ابب اجل    ود مَشأر

 ره خي   ورن هش ره  اده ورن   ف  و لا وامحد هللا عأ راعطا وه 

  اِِلن  سرت   وخه رين  صاحي هبا ا     ها  ص القران اذل   صه رق      رر

ر رن    النسا لكه            ايك لو  خلطه عنب  ر  وني ر   هر  ِ َهأ

 ه  مك وتقهرر    قو  َول    أوا رَ  وخابت  رث  ودع رمأ  النسا رمأ ن رامسبه يع    

ن صاحلصن قلو  راتهر        ر   ها قال النا ،ني ولِوا بنت قيرص  وقال ا 

 وقال مأ رث نيوامسن هجمن ِ ن وعس ر     ال رابن رافان مأعصم رهشه مأ در

 ووويف را يصلون فرا هللا مب :رض  ررن العبدان والبدو   حميشس ُردو 

 حمال الراد عند  قصات العقا يظهر  النسا ه د و  فروقال اجلها عند 

أب   الواق  ون      ورن  هرول حــــ ومك خ  الورى ران ابلق  راك مأوِكري

ا يو  ااورقد قد  و  ح َ     م د    فقا   و،لوف التق) ابهلل تف      ر  وأ

 رانيرتويونيف ،ني خالته ه  ال    و   ابوا رن ريد ن راليس ين ر
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 د النسا  ــوقد صايف نيلنن رن مسي   هت رؤوه ومأرىس رن مأ وا ه حم ر

   الناس ر  نيهن ؤومك قد جا عأ ر   نُيلب وارىس رنارصه للعفريت  رص

 ربـح   هللا رن م فاهتن   الب:ر وال  ويفختف) رصوباهتن رن قد ت      دبر

وا  صته   رستو ني الرحتيجال مك   وى مب:ور  صاحت وقالت  ااتنا املرا 

بليس رن مسود ن قد قَْا واحقر  و قي  ا رب ليس خيف) وهللا مأ رب  ومسود ا 

  رب   يعا  ابلصفا والوفا للِخب وال     وبعد الساع و ابنا رن را  هش ر

ن الوقت رع وس ابلباطا رعبقر  هر    و    رسه اخملتف  يفاكد يظ          ر  ا 

ل               املعروا رن روصار الن ر رعروا و      هي  عافنا ورعا  قيا  ُقربا 

ل          ويفتعم  البصا ر فه       رنك تِبرصأ    هي  وا د  ابلهدايه رنك وبرا 

ر  حب  ال       هامش  رعدن ا   املنوأ

 } وقال ريض هللا عنه { 

 هه الأبوات ميتدح فاا الشتو  املن ور ع يل ب ن ني اق ب ن حتنو د ، ني          

 حفر الب  وبىن املسجد بعرا مأيب  يد و   هه : 

را الويل النو ر وع   َ را  اا والقا فيك رسجد وب و     عيل تي  بو يد  وأ

 لعبده و      وىلوامسر ملويفه وامل         ري     و عم بونياق الشتو  اجلنود الو 

  و ابلفسا  هش  راهستمت  قول رن     و اه ال ــــ ــهسخا مبا  وينف    رض

 وا ومأ   بش ــــ رضاه   اا  اييشه مبا  قَدأ  لنفسه رن اا وا ل     وو  املص 

 ها القصور العوايل واملقا  ا طــــ   في    ها ىل راهستتخ بنيا حتنات في        

 واحلور والنور وارار العسا   حر ر  لروح واملُ  العظمي ال ي والراح وا

  ـصأأ و ىكأ وصا  الشهر و   و اه  قــــد رــ ها ملن طاع رويفه العظمي ال
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   وى هبا ،ني يقرب واحلساب العس   مسسب د واه   را  و    رن  زن رن 

 لظ) تلظ) ويصأ نيع و و يق       رىض هبا الشا  الوارث  صمه مي 

ن قلبه حي  ورب عبدا مبجدا رلتج  رستتج     ــــمأ ده ونيدده واراده ا 

 ىل ،انيد ص  وامحه حبجب اجلالل رن   را  دوى غ  لطفك واللطوف ا ب  

ه  ورن    صــ       ع  وصا و هللا عأ رن   حين البع   د املصطف) وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  هه الأبوات عأ لسان حمبه امحد بن عبد هللا ابنيالره امل ىن ابعباد :        

 ن تيس  ـــا  طلب ونسهن رن الرمح       ا   را طلب مأيف اعا  را  با ء  

   ا     هبا مَسإ َراِل راحصا ر  ُود   رره َرال ني  ا   وعادحننا  َبا ُح       

   اــابُ د  فيس وعاجل           ها بتصي      ا    تآأ   وال ن مأخرتت ب وت ِقد
   ا كرمست رعروفها  يف  رنا              و     وى ب  ا اقد صرب  مأمجا ويف

   ا    وا احلنب    فارهتا وكزق     و يف  اله رتعب رن طلب خ  ا

 ا وتقص      ر  احلرج رن تقاص       ا متيس هممص   العيشه وتدب     

 ويفي              يفا  صفا ا مغ ك د ر ا       د ا بتخس  اويفتوا  فواي         

 } وقال رضي اهلل عنه {
نش اأا مأ  ه رمأى ل وة الرب وع ني ل  ربو      هه الأبو ات واكن ني يشب ا 

ل ف كأ  ه   ب دلة حريض   و  و مأثنني ونيتتني ورائ  ومأ  1162الأول نيتن  

هل عط اس آأ خهًا بآأ هشا ر ول بيت رن   هه الأبو ات   مج   ر ن الس ادة م

وغ مه ؛ فا تيه ومتمها ، هللا يتقيلها . واك  ت ال رؤو امل همسورة   ، ال مسو  ه 
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ببدل ا ريب  حفصا ايف  تياه بعد الرؤو بقلوا ، ومأعل  ال اج ومأخه   كمت مي 

اب ن القصودة ، فل  متت واكن صنوه امحد ابن وااه عيل ابن اتوخه حمسن 

ا  توخه احلس  ني ب  ن مع  ر العط  اس   الص  عود ، وق  د ج  اء    و وص  نوه 

عب دالرمحن ب  ن عقي  ا العط  اس   مت  ا  رؤو حص لت لأمح  د ب  ن ع  يل ب  ن 

هل عط  اس  و   ا  حمس  ن ؛ فآأعط  ا   القص  ودة امل  همسورة  واك   وا الس  ادة م

راهستسقون هبهه القصودة عند حصول اجلدب في:ص ا حبم د هللا الف رج 

 مح  امل  الرب ، و   هه : و وال ال رب ، بر 

      النشور  رصطف) ااف  مألف ص     لوا عأ النا

ر        ضورول هللا احل      نيور    ا ضاقت الصدور   ا 

            ورمك مأصا ىل  ور  ورنيول هللا ال          درا

 ورمأ ت   النائب              العجا العج        ا مأحتب

 رن وو  اذل ب والقصور         ن مأنيالـم       و شف  

 ربك ال           رامح ال فور  وادع رب الس  ال   رمي

   ا بك العسوروهسه          روبمأن يُفِرِج بك ال     

  وات والهوروالبل              رف  الق:طُ وال            ال

  ني والطوورواملسا             رمح ال          هَبم والطفول

 ا تـــوور       حسايب رض  يزنل ا صب والر        ا

   فضا ال       رب والب:ور  عارً  رنه للع                باد

 هارة رن الطهورابلط                ال يه ب الرحتس والي

     دور  عن رـ لو ه ال     فربح               مته تنجيل
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   رب ال سوروهبـا ه           وهبا يه ب ال             ال

 وهب       ا الأنس وال ور         فاهد للع       وهبا الس

 ور وامل ات واحلي              وهبا حيصا ال                نا

ل               ورالأر              ربنا را      هي  ونيتود و ا 

 فورلكنا كاق                         رث  حتـموعناقد ع         

  ا نيت  العوورفآأق             ه وبرن ال           مث تيشنا 

  هورقابا التوب والع         فآأ ت ورب            نا رحمي

دف  الف            ووروادف  اله اب                   قر ابل ناا 

  هور    ُاد الأعضاء والظ     ضعفنا      ِو وقو  مأق      

    احتز الوبورمجا الع          وقد ر ل                  هشاء

  هل اذللوا نيورمسن ل              الوعز ُز بلك ح        

ل                غارًة رنك وءي             ور   هي  ونيتود و ا 

  هح الصدور فً   عط            مي رمح  رنك ورح    

       ورف  القت          ظرة كر    ف   ته ب الي            ال

  ل  لخأنيوررنه تط            نسمً  ك شف ال      همو 

     النشور   رصطف) ااف   وص            الة عأ النا

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات حت وااب للش تو  املن ور عب د الق ادر ب ن مع ر ب ن عب د  

 القادر العمود  وقد ا نيتشهد بقول الشاعر : 

 وتق   ريب رن ق يدن رين رزارهُ   زه لقاؤهُ و  ال تب حنٌو رن يَِع  
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ه وقرارهُ   وروُد      ا نافال ختلين راا ف  لقلا وعوين ق  َ            رأ

 فقال :

عتـــهارهــــلتقص  رب القد ر حتوابنا ال     فياعابد  لوك ا      هشف  ا 

    مأ ه   القلب ق  َ       رأ قراره  لتجديد عهد الود رنك وحفظه

 و رزاره بلقيا حيوب الصدق يد   وراهشف  القلب العمود لنا نيوى

 جن  رن اجلور اجلوار حت     واره  إٍ     ورن يل ب خٍا  حٍص وُرناص

وا عار عاره    وهسرت ع      وحيف          ظه   ءوبٍ  واهادة    اريه ا 

 د ن دار ردارهـــ      ويفِء علوه ال  فهها خلوا احل  حقًا حقيق  ال 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هان البيتان قام  ملا مس  قول ااعر يه  مأ ا عرصه ومه مأحس ن  

 رن عرص  حيث قال الأول : 

 واملن رون للك مأرٍر رنــــ ر  و ب الرجال املقتدى بفعامم     

وبقي    ُت   َخل    ٍف      زيك      

 بعضهم 

 بعضا لودف  ِرعورًا عن رعور  

 فقال الناكم رعارضا   :

 ابلرب والتقوى وحنر اسـرت   و ب الرجال املقتدى بفعامم     

 مل الرب ــمأ ه العبعضا و زمع   وبقيت   َخلٍَف يفجر بعضهم    

 مأب       دًا  ويف او ه عن رن ر  رون بصائب ملصاحبر     آأ يفي    

 بني املبو  ل   ها وبني املشرت   وهجادمه للفا وات رن الــــد      

 ربت عقومم كهب املس ر  جعبا ل      ها رن ءفة نيتبعو      
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
   ها التمت  مي ع  أ  ف  س قص  ودة ني  تود  مأيب ب   ر ب  ن عب  د هللا  

العودروس الص رطلعها ) هللا ي   ال  ور ( لأ  ه ق يوج د   مجو   نس   

يف فصا ال زل و...فقط ، والعمل عند هللا مأن م  اثلوا وفقد ، و هه  ديوا ه ا 

  و    هه القصودة  ويشصا ب  لها لو ون التمتمي ي اا ، ولنجما اايوان جب 

 : 

 هب فاي  احلورو لتق  ابلعــــ   م ال ور يت                     هللا

  ورابان دي ج    وقد نيرت  ء    ات القصور  ااط              

 ا رن فوق الفراش رنوورفوال  داىم حضوروا والن                

  رب وىل رشهوروالعن     ابلند    اىل البخوروقد تع                  

 تواتوإ

 ا ـــا ،ارض والرقيب غايب   ب الصبا ومأ  رته ال وامسب

 ونياحمتنا مس   ال       هوايب

 ها ُرقيه للك ررضوررن ريق       د ر امخلوروارست ت             

   الهع واخملمور رنه راحتور  الل             مر الوعورح      

ٍد الع       دمأري                   رن قد  ار   واولعأ  وان احلُسأ

 ال ونيهال و مأعزأ واصامأ        ريد  وررحيا وف                       

 احلب واصا والنعـــمي ،اصا    زيدعأ وا ر                     ثا

 وصا ىل همجوروهشتتف  ابل    هنا واحلبورعأ ال                   

 تواتوإ
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 وا ر رن غ  ريعاٍد ويفر          ر ها اللقا رااكن   ا واط   

رور قــــادر  نيتب ان رن  و لخأ

نأ قل         ور                       وعاويل يفجت  ا    واه رانيورفا 

  واه رعهورلقلت مأ ك         دت دايج الشعورلو ح        

 و رن رىق   دوحــــ  املعايل    نياملرنيل                    ونيتود 

  ويل ومأ ت رايلفآأ ت رار         نيمسن اافع  ىل ح              

   الأو  واللوايلوهبج                 ن وا ودي                     ىل د

 ور  ا مك و انيتواد رنص   ج   و  الأرورتصلإ حتـم               

 تواتوإ

 دوة الرمسبان   الطريقهوق          من   ا لوقهرح    وصفوة ال

 ورعدن ال           رب ان واحلقيقه

 ـار يض:  ىل  ط رنشورر   ا النشوروااف  مأ               

نشقا  بنفخ  ا رسافيا صاحب الصور  بورق الق                  يو  ا 

 قال رضي اهلل عنه {و}
  هه القصودة ،ني طل  املاء رن ب  عطو  :  

 ق             ر ر ابلعطو  يفحر ُر   حترى رن عوين اار  ال  ز رُ 

 مسرمي   مسرارته ق             د ر  رو  لكوف   واافا ابلشفا امل

د يل بريد الورد ح   ٍر تفور  رن ال    هجران   ح      ر   وبرأ

 رب بش        مأبو عباد رن ق   ــــدمي ل يل و   وو  ،ني ح

 م ال ورــوقلت لشا د  ت  داـــوصار املشهد املشهود اه
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  ـــوقال الي         رورد ا من  و دى ابل رار  لل         نداىم 

ا  شادت  بوو  اعع  ال            مقار ا وروق          صا كه     رأ

وا ع    حت دىرت     بوا  عه ر  د الشهورــــو الأوىل ا 
،دى   ول يدور   ونيتتني ا قىض ح  نيتن  ا ،دى عه رائ  وا 

 رضت   اهر عااورا واور  ســــوريدا حفر ا  ميس مخ

 دورــــهبا الصـــوعهون  س  ومأو  العما رائ           ومخٌس 

 العس د نيها      مبههبا وق  فر   َكفر ا ملا ك         وعه

         ور    ومأربع  بدا راا وف   ا   ً وريلف قاعها مخسون ابع     

 ه نيفــ    مأاب التيس  يقدر    وم وت بدت فاا عظ          ا 

   دا رنه الن ـ    وبعضهُم ب     وبعك الناس اكن العون رام

 زور   وبعٌك لل رار  جا ي      وبعٌك ق         ال هبتا  و ورا

   ٌ  ايه ويف ور  فال        نا   وبعٌك اآأ ه ايف عراا ع    

 ٍا   عقا  ي    ورن رحت        واهلل رن جعب جعوب      ف    

  ــــور مسي رن الأ اا رشه  ا  عرٍص       مأين ر رشهدًا يف ر

       لـــم اد العطاش نيقته ب  اــوعند املشهد املشهود حوض

 م احلضور  بهمسر هللا و ع         لخأحي    انهاحٍ وحت     معًا 

   ث  الثـــعور  بوعر يفت            وكشف ا وا والأجناس عام

 ها رص      عأ ايف نيال  و     مزاو  فها فن مأتوه رن ال       

ن اك ت بع     اا قف     عأ البنيان روط   وداً ــ ومأرا الي        ا 

وا حت     ها   للمن ر ن ِردوا علي     فقا   و  وقد مح  الهج       ا 
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 ومعوا رن نيقا ا وانيتتد روا    و ا  وحفوا ابلسقاي  وانيتتق  

 وقولوا قوَل حٍ  يفجت        ورُ   دٍل     وحستبمُك اب صاا وع    

      ربور   كز ن هبا املقاط  وال  دودــــومك معا الأفاضا رن ع

  فٍو وءفور  ونياحمين بع          وارا ع        ينفيارب تقيا 

 بعو ك حول         ها رال يوور  ا م ابلنعامي    ع               ومأ ع

هل عار   ر اب،تساب  دور     وتبدوا   نيعادهتم ب   ويعمره م

         ا رش   فا   ابل نا حق   ينفا ن قيلوا مجوا النصإ رــــ

 و ها   العال ررع)  ض    اـواا وا حت     موعينالوا اا ن 

         ا  رصه  ص    ورويف  لن   ا  و ها  رصمه   هللا حق    

ن مأتو               وفام قوة ومم مأر       ا    ومه ر طٌ حتستمي ا 

    ها فلا ودور    وتيشىن حول      ا  هبم هستتآأنس املرعوب فا    

       ا وغٌد ي     ويفيبق) هب     ااـــ  عوته ب كلم  الأكال

 وا   رسورمه هس      روح   نيومأرن امليفرنني هبم مأر          

ن    ههاابه قرهبم ل                     فيار  ره احلسود مأوال ـــوور   وا 

     فق    ملا مأنزلت رن        ويل فا     وورب انيتتجب ق  

وا حصا النشور  اـربايــــال ب :رر  رن  ديت به  ورن هشف  ا 

       صالة نه ا رسك عي  ملـــوصا عل        وه ورب وني

 تلتـه الهل والص:ب الصدورُ   راً   صالة رنك للمهمسور و      

  ورُ    عدد رادار لوا مأوب        صالة دامئ    ىل ح         ني

 } وقال رضي اهلل عنه {
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 هه القصودة املس ة ) اخملترص   ني ة ني تود اليشه  ص لوات هللا  

 ونيالره علوه وومسرراااع رن وقائ  ا لفاء وااتصر ( و   هه : 

   ف  تا  الأ يشياء نيتود اليشهْ    ب         مأيف ق     ا لستوف هللا فلانك الظفرْ 

 الهال                 ني رن احلفر ريد جناة       هاد  اليشش  اذل  مأاب    عٍد ال      

                  ر ن   مأرر   ومك جبهاد الاكف      هقال هللا    ص قول              ه 

  روُح وي دوا   َعشائِه والُب            ر  فقا  مم ابلستوف   ىل روط        نٍ 

  ر  نات اجلودات اى امل  عأ الصاف         مُ   بسمر القنا واملر فات يطا      

 لووث اللق           ا رايقرعون ا ىل املرض              ر ال را  ُح ته    ابه ال   آأ ب

          در وااار والبدر   ومأ فسهم وال                 هم   هماحترمه والنارصون مبال    

ت                    باع هلل درمه              ني ودر ودرالتابع       وهلل در   وبعدمُه الأ

 قوه َ  الس            عن العل ء قد حق       هم وحمقٌ  وو  رعروا ل               

    رص   بيشسط وتونيتوط وبسط وطت             د هثم   فمك صنفوا رن ،افا حل  

 {الفصل األول يف ذكر املشهور من غزوات النيب صلى اهلل عليه وسلم }
َ  وا ترصلبطشتته ال               ببدر  رون البدر ي            زوا بنفسه   ربى تعزأ

 وعدة رن فاا رن الص:ب رن حرض  اــــبستبع  عه   اهر ررضان يوهم

 ددمه ملن  ظرـــحروا م ي  ال ريس ع     عهةٍ ث رل           ني   ثالث    ثال

 مجوعا ثُباي   ح               مو  رن  فر  مأكصم قرهٌش    تايب حت             معها

ل                هه  فآأيده ابلنرص ح  ل                 هم قدر  فاكن رنيول هللا يدعو ا 

 اأ رام ابلستووا و ـــم مأرس    َ مك ف  ف  فيومأه مأروامم ورقاب                            هم

ع  ايف قــــ  و   ي                رب لال  تبار رواض   ربـدا    احلرب خيتورن يدأ
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 الأفاكر عند وو  الف ر        ل     ها  و  مأُ،ٍد ق               ا  الرنيول رقارً  

 رن صابٍر ص               رب كطل َ  وهلل       ً   وقارت ح ة اا ن ابلستوف دول

        را  ملن خفر   و          ها خفار يفي     ه   وىق نيتود السادات فاا بروح     

       حفلأت مم مأيد  النوى فا ـونوا طِ    زاب فيه جبمعهم   ويوٌ  مأاب الأح        

 رن حيدر الأء رمَعرو  نيوى راحترى    ب   قتال كا                       ر ورشقٍ  

ل                    ر   ُرروا جبنود مث رحٍي مم ع            هنا   وقد  ز  الأحزاب مجعًا ا 

ث           ر  فول   أوا عأ مأدابرمه ،ني ُ ل        زلوا   ومأصبإ ث      اٍو   رثاو م الأ

ل       وقد ر روا ل ن   وابتت قريض  اب قراا رقاب           ها   ه الس  ر ر   ا 

 فصدوه عنه ابلقط              وع  والبطر  ونيار رنيول هللا للبيت قاص       دا

 ورن ااء رن ال فار قد طاا واعمتر   فقا مسوف صدوا البدر عن بيت ربه

       ه الأ اب   و  املقر   وابيع      وقد فا  ابلفتإ املي           ني وابلرضا

  رُا خ  املرنيلني ريض وقر   به ط    البالد مأ  القرى روطن الِق      راوفتإ 

    ا حِتران امل  والعز فانيتترت  ومألق          ال    ومأرىس هبا اا ن احلنوف ريج 

 عن الرحتس والأصنا  والشني والورض    ه هبا مأيضا حــ  ا بعزة      ح           

  معه ال رث     ومأجعب حتند هللا   حت   اا     وقا   حنني ،ني حنت حني   

  ه  ق           ال هللا   حممك السور  قها     فول  أ وا ول ن جاء ـــم النرص رن

    هامش  ح  ا ثنوا حنوه  رر     مأ  ال      فاكن النا   و  الوو  يع         زت 

 و  يده نيتوٌف              نِِوه وو الفقر  جبن                 بهوقا  عيلي وو املعايل 

         مٍا فاق اجِل ل   عقر  عأ حت     فطار به حنو العدو ل                     رمأي 

 ويف عن الأويفد والأ ا والنه و        فولِت  وا ن بعد             ها مسس ة



202 

 

 

 

 

   من   ىل و  ع   وقد ه  الرح   الورىو  ءزوة الع  ا  ـربى نيتود 

 ُ         نا والزران حر   وقالوا ا لنا مأ ل         هم   وخلأف بعك الناس عنه  فاق  

          قو  قد عهر  واكن رنيول هللا لل   وبعضهُم هستتعهرون ك              انيال

  را              والأحتر يُدني وللصادق  ب                 الره ءف ههبم رب الس 

وا عَدأ املشا د رن َ بر  د  يَُع               اٍ  ورشهدٍ    ومك غ   ها رن رق          ا 

  ربي  رن ررضرزيا البال ءوث ال         ال   لستود نيادات املال صاحب الع  

             هاد هبم نيفر    ريد به حنو اجل      ورات وجيش رع              مل لأنيار 

الفصل الثاني يف خالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه يف قتال أهل }

  {الردة
          اٍا لردة رن مأرض    ابه       آأ ب      ف    ضا ورن بعده قا  ا لي          

رت                 ووجه ابلتعجوا جيش مأنيار                  وايف ملا مأرر   ورقصده فيه ا 

و ح ه رن الرضر    عن ال   دقه   حتزى هللا صدي  املعايل بص        د ن خ ًا ا 

 وواا ال               قرار  ابلرراح   فرر  لقد قاتا الأقوا  هج             دا بنفسه

 ىل و  مأ     هم ني وا ا ىل   وقال ل     اا  ومأرنيا حتند هللا  ز و ب خ          

وا احت ر   مبن   اكة فاق        قه  ثن رن  ايف نيال  ابل فر ح                         تلوه ا 

      در      ونيوقوا بنام والنساَء لمُك     ونيوروه  ريقا بناٍر ل                    فرهِ 

ع  لنُ                  بوةٍ   ء               رأ قورا واللعني   مأءروقد   واكن ُطلو   ُردأ

ث                     ولِوا عأ الأدابر صودًا ملن دبر    ف         ربو  خااًا    فاكحفهم ابلأ

            ناه فآأجشا بين الوبر    حساٌ  فآأف    و  راٍ  ابن الن            و رة قد نيطا
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     زٌ  فيه ينط:ن احلجروهلل ع             د بعزر     و   ونيار اسود ابن الول        

   هاب مأ  ــفر رن  ـــفر    ُرستولَم  ال    دًا            ا ىل اكفر  مأرا النر  قاص

      ر والن رابملنا                   ٌا وويت  واكن عدو هللا  زع                     م مأ ه

ل                  ه   صقر  عقول          هموي وَ  مأق    وارا ِضعافًا  ن ايف   ويصقرمه ا 

 اد   الَعَور    وقد رسإ الأعىش فع          وا   وابرا عأ مأبنامُه فتساقط        

           قر   ويف رتيض رنه ول ــــام ب       هبه  ثا رثا  ها هستتدان ل             

  و  فاقمتر  مبشهده الزور مأمقر الق               ناق    ع            ومأءوامه ااجال ابن 

 داًة ل  ها صيٌت  شعش  فا ته  ء       فصبأ:هم ابن الول                ود جبيشه

   و معر  حيوا بن ا طاب و عم      و يٌد  رمي القو     فه الل              وا

 ويلق         ون رام ادة اله والهر               رو هفظلوا  زورون الفنا وي     

 ان والنور قد نيفر          حنوفي  الأدي      همُ     فهلت حنوف  وانيتتطالت علي   

       ممر   هبم مأنُيدًا يفتنثين نياع  ال       دقت     ثالوا ا ىل حتوا احلديق  فاح

      دو هللا يدعو ا ىل نيقر وفام ع       به وردوا علام ابهبا يت                  قوا

 مٌم ينا هبا ،ال رن طمر  مم    ِ         ات طوائفــــفطارت عأ نيور الط 

 يف ع                  داد د ن هللا هلل را مأرر          ال   فاكن مم حتوا احلديق  را

 املر فات عأ ا ورورضب ال ضاب       نا   فالهسم  السار  نيوى رصة الق  

وا ارمر  ويفينظر النظار   نياع  الل            قا  نيوى د          ا  امله ني ا 

    َفِر الن ان بئيس مأ و احلف  ر ا ىل ُح   فر غاٍد ب ــــفره     فآأصبإ رمأس ال     

عمتر  ر ا لـ  حت  رى دره       وخاط           رة     وقد اارمست   قت  مأ  ع   ا 

ع رام حو  رن ط           اهتم  وٌا  ساو  نيتبع  ح      ني  ترض مأل  ورصأ
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  تني قد ءفر     تقـــارب مألفـــًا مث رائ            من رنا مأمئ     وانيتشهد الرح          

 ر  احل        ور والواان والفو  ابلنظر  لأ ا  تاب هللا   ا دل مأنزل         وا

 ال عبد القيس واحلرضف حرضــــلأقي   ــميءنــ و  ردة الب:          ر ن اك ت 

 امه هبا نيت  املط ر      حتآأ رن الست  ف     اً    ومأ ا ُع ن الأ د قالوا رق          

 امه مب:ترض             فصاروا ُداب تلقا ُدب           ،هيف  واملدعو بع رر  الف     

دع) ال  وردة       د الرنيول وقد قرص   ــنبوة   عه    صنعا وابن كعب قد ا 

 بعوه النا وب           ٌر لقد فا  ،ني بر  فقاتلهم قيس وف                   وٍ  اذل 

اتصر   رال     آأ ب  وردة          ندة حرضروت  شهرت        ها والب   رام قد ا 

ق                             فقاتلهم فاا  ود بواض         هم ول الستبا بعد راحرض  وووأ

  ال والظمل وال شم وال رض   و ال الي   ناــــ وملا انيت  الفت      إ   نيوح مأرض 

    ني ورستتقرومأصبإ   ِ ٍن ر            هدى واا ن فاا حِترا ه    ومألقا ال         

 {الفصل الثالث يف فتح الشام }
 وابدر اب   ال ث  وراف        َ         رت           ه   لأيب ب ٍر عأ يــُمِن رمأي    مأ بد

  اء   ا رب    ا ىل الشا  تصديقا ملا حت  دومه   ابن  دب ايف نيال  حنو ع        

         ه رمأ  امل ة قد نيرب    عأ رمأي   وا       وااور نيادات الص اب فوافق

ت    أ  زرمأرني ر                  مه     مجوعا والأرني مأر    ونياروا        ني ابلفضائا ا 

     با مأن  رحت  النظر  فيازروا رن ق       نيهمآأ ا الها   الشا  ب      آأ حفاأ ب

  رو    ال      رو  تعتربووقع  ررج ال     اد ن  شهد مم بها   فوقع  مأحتن        

 وقتا رقات            لهم ر  الستا لل:رر     م    والأروا  راروا بالد عأ الرو  

كزر     م    ورات مأبوب      ٍر وقد قا  مأرر            زرع اطاٍء   العروا قد ا 
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          ورن مأبرفلِ  رمأٌ  رن مأح            نه فراني     ومأنيتتخلف الفاروق ر     

 فقد َع            َمر ايف نيال  ملا مأرر مُعر   ً     رؤي     فصار هبا رن مأحمك الناس 

 ر الهيع  راثعر           ومأصلإ رن ثع    وه ونيانيه    فقا  مبا وىلأ عل               

        ري  الِعرب وراا درش  الشا  وق   ومأنيتتفت:وا   وق            ته ُربأ قري 

 ومك َرٍ  لل                   فر ولا وا ترب   ا فاُم     و  ِف ٍا قد ،اأ را ح      

       رًا عأ ا مسه قهر   وعن نيل ه قه      ه       ثا قيرص ملا مأصيب مبل          

       د والسهر نيتواا د ن هللا وال  آأ ب  اـ  ه     ومحٍص علاا محصوا قلب رل   

وا عأ ال فر نيور     راب عأ الاكفر ن رص   و  بعلبك ح  ا    ونيوري  َ ده

      الز ر      ومك فت:وا حصنًا   رفع    مردٍ                   فمك فت وا رن رارد رت

 ورن ينترص ابهلل للمعت          د  ق    ها    ورن قن  ن انيتتوحتيوا ق  مأ ل 

   مسعًا ا ىل ا رب     بقٍص جعوب فال     و  وقع  ال           روا  رروا اآأرا

  ني رن الهيفا ،ا مه حه   رل        ومأقيا مأ ا الرو    حنو مأرب             ٍ 

 اش للخراش قد ا مشخر      وحتـاؤا ب :  عهـم        وا ال فاق مأصناا مج وقد َرخأ 

 ورسهسونيهُم   ىل رانيا            ُم        اهتم     وقائدمه هب ن مأط ا ط    ُ   

عومه ومأل  فوا    فيا  حت         معا حَتـمأ  ر        وا نيها املسا  والوعوقد رخأ     أ

 ور                بارم تطو  فياَ  ىل بر     همب   ءجمد ن   الأرواج  سع) املال

 عأ ىل دي           ن   الربي  قد كهر   ول ن د ن هللا ابهلل غال                    با

ل                      ه بقوة  وق يبل وا   الع       د رعشار رعته  فقا  مم حتند ايف 

 دمه ابلرعب   البدو واحلرض     ومأي   ِ   فثي                      صم رب العباد بنرصه

اح واا مأريا   وفام بن اجل                       ر وفام رعاٌو نيتود السادة الأب    م  رأ
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    مدا مك فَاأ قر  ومك فدر     بعود ال         دا      وخاامه نيتوف ايف   عأ الِع 

    لقد  رب        وحضاا والقيس الهي  ..وايف    امش.........ومعرو امل ىن 

 نا والرعب وال د والضجر       وفيه الع     ٌم ومسرب ٌ    فقاروا رقارا فيه ء        َ     

          مٍي    طر  حبفظٍ وتآأيوٍد عظ       فآأ                     زل ريب  رصه وحتنوده

يف القا رنه ورا در وق ين                 فولأت مأعاد  هللا والقتا في            همُ    ُ  ا 

 ا غار راُه فآأ قعر             فصاروا  نخ  زد    وقتالمُه  فت عأ النصف با ت

هيفا  ها عدمه جرب ث            دادمه    وانيتشهد املوىل رجايف ِع             الث  م

 ر مأ يارمه مسر    فقد طاب يل   و         بار نياديت        آأ رفيقَ  نيارر  ب

 ومِح   شتت ر         مدانٌ    و      ومأ د   زرج قرهش ومأوس  رصون و       

عت            مرــو   ندة         ورهجح و ثعم والقضاع  و    ٌم وءسان هبم ديننا ا 

 ورام جها  وال             را  بنو ُررض    همُ    وعار  واحلرضريون رن               

   زاع املنا ل والصوررن الناس             فقد قاتلت   و  الوو  حت         مة

  زأ رمأنيًا ومك ارت         ومأارتمه مك حت     وللنخعوني اجل                    واد رواقف

          اًء وفت ا ىل بهر   مثر    عط            هبم     ومأرحتو بهمسر  ردهحم وب : 

يلوا  ورن بعد  ها اكن فت:                  اروق بصلٍإ لنا جرب   عأ يد ف     ا يف 

ت به مأ      اٍل بنفسه ونيار ا  اا   رحت              و بدر ورسأ        ا السواب  ا 

       والفتإ القريب لنا صدر  واب            واردٌ  ور اده املميون اب              

 وقد مس  القار  الفصوإ اى الس:ر   عٌب ،ني مأبرص وهجه  ومأنيمل           

       رت    مبن قيا يطمس فاءَتمنها وراف       ا ال تاب فهال          هُ ابي  و مأ       

اح مث ُرعاو ورات بن اجل                          رقترب ردِن مأرا الشا  و     آأ ب   رأ
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 بن العا  مَعرٌو صاحب الرمأ  والبرص               وىلأ فت:ها وقتا    وِررصًا ت     

     وا عأ السرت    صار د ن هللا يعل آأ ب  قريً  بعد ق                   ري ٍ وقاتا فاا 

  وة العظم) و  بطاا الرضر   هبا الق    نيهمآأ    ندريَ  ب     ىل مأن مأاب ايف ني       ا  

فريقي  الف         رتا احلَب الأصوا رن الَ ه  ويع       رق ،اصاٌ   و  فتإ ا 

 د فا  رن عامثن اب فر والوفر     وق        هم       رسح عأ يد عبد هللا بن مأيب

         رب علوه الرضا بدر   وقرب نيتنا ق    وصاحل عبد هللا مأقيا  وب                   

 ن الص:و ني  ستتطر     مأحـاد هثا مض  لأِ ِ ح                 راٍ  خا  ا اد  الص

 مرـــقد ء ميَ ــــرن السفن ح  اا  لــل  الها     ووات الصوار    الصوار  قت

               يُعده رن الِ رب   ورابعد ا ر         توهحم    فههه ورا  و قيلها رن ف    

 { الفصل الرابع يف فتح العراق} 
ىل مأرا العراق مأئ           هم مأ ا اجلهاد عأ الأثر  ويبع              م     ونياروا ا 

 ور رنه الاكفر النـــهل وا هعر     ورهع        ربٌ    املوىن   احلروب جم  فهاا 

ىل مأرا مس ى ابدروا جب           ني داع  هللا لــ مم  حتر   رلي         وواهم     ا 

وا دفر  شابه ر           ٌ   فقارت مم رن فتو  الفرس مأر           وج الب:ر رام ا 

  هررز ال دار مأغدر رن غدر     هبا ال       قات          لواباككم  وات السالنيا 

      بار وو    صفر    عأ ىل حت       اؤهُ    ويو  املدار احلرب دارت رح    

أ                  ربه ح      حــــوعن نياع  التشم     خااًا  وابلوجه ملا مأن تول

      عني بدر  عر  حترى بعد راراح الل   ها قدر را            ومأليشس فاا ليس ه 

  ريد ابن الولود اذل  خفر       ررامه ح     وا  ونيتبعون مألفًا رن قتوا ترصع      

وا حرض   لقد اكن ح        راحتزى     حتزى هللا عنا خااًا      د املسلمني ا 
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   هم   اذل  غرَب  يت ل  آأ  ن ي   مبا ق        نامي وانصت      وقد ءمنوا فاا ال         

 يِل تقضقضنا الِفقر       عأ مف ابَدق    ْ     ويو  املق                ر الــد  مأقرمأ فُراهتم

   هتم وانيتتآأصلو ا رن الع ر   ب :       رس ملا  شيشثوا  و،ارت عق      ول الف

 ته رضرآأ ني ق ي      فآأجعب َع     مرٌو ح     اااً   ومس  لهب السم هلل          

      مر      رءب البطال   رتع  الع    ب ً       رجال مم   املوت صدقا ورء 

 عم الف  املشهور ابلنرص رشتصر   فن      عقاع بن مَعرو فام  هس ون والق     

  ا  ترببه                      رب ال فار واله  وقد اكن ابلأ بار للق             و  رشهد

          َور    لأعوام ح  فىش فام الَع      صدًا    رااق النشاب تق    آأ ررومه ب

            ران   دره همر   فضو  فمك هم     ران اآأرا     وعني ا منر   حتند هم   

    ا مسوف تنت ر رشا د لال نيال  ق  ُ    و  دور  مث ا نافس بع             د ا

ِدمسر   م قراضهم  وابملصو  املشهور ث            و  ابب            ا البلبال عند رن ا 

 و السقامل عأ النخر   وقد نيقطوا حن  ه مك بث رارق            ويو  الامنرق في

   ح       هبم بوعــــود املستتجاد الف  م    وللج  مأبىك رن رصاب مأئ       

    نان ا دل واحلور وا رض    فنالوا حِت    دةٍ     غ  ع  عأ حفالت الفرس رن 

 ومأرنيا جيش هللا رن حن      وه ورس      امليفرنني لنرصمهفقا  مأر                 

    رثدا   و  الوو  ا  ت          ودِ ِ العِ   واثر املوىن   البووت بوآأر             م

            نا وقد فا  واجتر     مب منه الأ            ىن      ث آأ وغار املوىن نيوق ب داد ف

 رلوإ الث             نا رااكن يبق  ويفيهر    نا     واكن املوىن صاحب اجلد والع   

     رب والنظر  رءوا عأ ايف نيال  ابل     دًا     اديد عأ ال فار هشتبه خال     

ق        ا ابلسعد قاٍا به الوطر  فيا طالع      بال نيعدمه       ومأنيعدمه ابلسعد ا 
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     روا عند رن ا  ترب      زيد عأ ال  فاكن ل هم ابلقادنيتو  جم                 م ٌ 

نيتمتروهما بني الفريق              اب     يف رًا اٍل والقتال ر                 ثالث لو         ني ا 

 هوا ابلوار والهــــَمأ قد دبر       وقد مأ        مد والونافآأيـــأد رويف    احل             

  ني قد ا نيرتر   ب :يـا مأنيارى املسلم   ن  فال تىص قتال بين الفرس غ  ر

 حوو ا و ق             ور امل ة قد  قر   موعا مأراحو ا وُربأ ءنمي     حت         

      رب     نيلا لمك راااع   و  ا         دمك   مأيف قا لسعٍد مأنيعد هللا حت   

         وال وروع لها وحر رواقف مأ        هاالقوادس لك                   صربق لأو  

 به متت الأرابع والفتإ ف            وه در   واس واذل     ُررات ومأعواس ومع    

 العالـم             ني وقد  رصبتآأيود رب        ته        فرنيت  هبا ُرنيت  وُدنيت  حُ 

 نيوابـق           هم مأ ا السواب  والأ ر         حُتزي  عن ايف نيال  خ ا ومأ      

 وقروا بفضا الص:ب رن و  النفر  فياهلل و ا            وان طوبوا ومأ صتوا

 قر      ندل واحن    ومك رن قتوا قد جت     دا      رسومه ومك ءءمأ رائ  مألف رمأس 

 رناٌل  ط               فيه يقت:م ا طر  وفتإ املدائن بعد  ها ف                وا 

يوان مس ى اكن فاا وقرصه ال   رــار  وصفه الفــــــعجوب اذل   ت         وا 

             اه ورن قرص ويعمل ريب رن بن   بال بواضه    ُرى رن بعوٍد للج              

   ري  الزوراء رعدلــــه الزور   رن الق           يوٍ    املساف  قرهبا  ُرب         عأ 

       وٍد ابلعجايب قد رر  فيا رر حت        راُت قر هبا  وِدجة جتر  والف           

 ويف فانيتتلمها به  القــــدر    يقارب ح   ا ب :رصه     وروريٌ  نيعٌد ررا           

را  وجللت القتالء حت              ر  الس:ر   ءنمي  مأ ا هللا رستت ف          ويف وا 

    ا   راو ٍد وحرث هبا كهر  وق             ز رة    ومأ وا مه والسوس بعد   
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قلمي عظ                   مي وقري   مبتس ٍ   الأرا             الوه فانيتتخر  ووُربأ ا 

ل                   ه وحزبه مأولئك مأ صار    هم ور    جارمه ليس  تقر  ل            ايف 

 وال               رتا عضا ب    ر........  ونياحوا ابرا الفرس عرضا وقاتلوا

 ردان خهوا رن هبا ره  وقورس وحت  ومأردوا بفتإ الرمأ  ىل روح             ٍد 

 ول عن تلمك ال  ِ    رث    ول ن بررز الق  ريفلٍَف  هم يف تيص      فتو،ات           

 ان عن ا رب     عأ اليشسط ي ين ابلعي      ه  ورن را  تفصوا الالك  و ح  

ا ورن  ظرــــجتيل الصدا عن رن تص  ها   فآأعربه ابلتشموا فاا فا                     دأ

ل              هي  حب  القو  جعا بن    الونيعا لعبد عىص وفر     الرمح رن   ظرة  ا 

 نيوى ا  ه ابذل ب رع              رتٍا مأقر  اٍ ــــعن الباب ح  م ب رن غ  طائ

       مو  الأ يشياء نيتود اليشه     تاُ  حت     ه  مأابـــوصا عأ الهاد  اليشش  ال

وا ا  ته       م البقاع النه راا يع     ها   صالة يفوق املسك   العز َعرفُ       ا 

 ٍر ووط            وىب لعبٍد هبا هجر  وهج  صالة ه  القلب ابل  رس         ا

  اٍل ورستتقروهسعد    ىل ح                  هاثواب            صالة ييفافيين حتزيا 

وا ارمر    ع   يت حتزيل            هاآأ صالة ر  التسلمي ي   دد راحترى رر بعهٍب ا 

 ر  الستوول رن الشجر   وراصف:ت ع      ا     روج الب ار حسور  ورالطمت

  رمي   نيائر احلرضــــص ابلت فقــد ُ      ة رني   ختص حيوب هللا           

هل ومأ اب       را  مأئ                هم   ىل عرص ر  عرص    ويبع          م   وم

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه القصودة ميدح هبا جده الش تو  ال ي   مع ر اب ن عب د ال رمحن  

العطاس وتلموهه الشتو  عيل بن عبد هللا ابراس ، ومأاار مأيض ا ا ىل ر دح 
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 ح الشتو  ع يل ابراس ع أ رات ب ني تود  مع ر املس م) ) عز  ز املن ال 

 وفتإ ابب الوصال ( فقال ريض هللا عنه : 

  ا بقلبك راكراه ومأحرصا  مأعق      رى   و قارئا تنيشيه رن غلب ال 

 ال كراه  فــ  رن قراــــفيه الوص   ها رنار العارفني رن الع      ال

 ف الصادقني بال رراـوتَلَ أ وص  ا مس   ديت ملا يقول حمق       قا

    النوائب دافعا فن حترى    ور   الح ونيايقاتلقاه داعٍ للف           

 را  ال وحتوا ــــفلـقد حىك ُدرًا ء  ظه لف        نزه فيفادا   حمانين

ن ك ن وا     ن  ها اخملرباآأ وا صت وحق  ا   و ـــ واصف بسمعك ا 

   را  ابحلال با قد  ل حظا مأوف   ققا     فلقد حىك عن ووقه رت:

 مرا    مُعر اذل  عنه املاكر  ت      رن نيتود السادات مشس  را ه

 ابه مأنيد ال الوث اللووث هتــــ  الأصفيامأعين به العطاس رمأس 

 فه لن يفخ  راــــخفر الزران فوص  واا الهيف املنتق) رن  امش

را  مأ ا  را ــــ   اق الورى ومأوا ه   اا ه ف        هقطب الوحتود ا 
 رالهم رايطلبون روف  ِ           َ ورنو   و دى حيارى القاصد ن ا ىل العال

  و  رام رادرى    وب :فظه و      بل:ظــهورريب مأرابب السلوا 

   الب:ر و و بب:     ره ُرتب:را  ضه   فمكو  ا متساح يصل   إ بي

وا ءفوا  لوا الِق را  رلفا الوف  تدى               هلل هلل ايف را  املق   ود ا 

   هرى   رن ربه ملقاره عايل ال        مرتىضهلل هلل ايف را  ال              

 اتو  الشتووا دلولهم ،ال ال ى      تد احمل           هلل هلل السف  

     رعا رستمتطرا   رتونيال رتض       نا ورب         نا ا   ب     هورب       
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 رستتعطوا رستيدو رنت         ظرا  ا     رتسجلبا رستصلوا رستتجدي

 مأ ـرثاقيا الرىض ور  الرىض  و   هنوال جدواا العز ز رثال         ل 

 وا ب يف مأرى  رن غ  تلقاا امل      ين   فارنن وجعا ابلعطا يَل ا  

 ولواا ال       ا مأرابب الرثىآأ وب  ه    وامسر  ونياحمين حبرر  جا   

       را  مأوا رتا   هم   شف  ابل       فورا   فهبم يعود املرء ر        

لوك يدعون ال  ورى  مُ     رضا   فرضاا جملوٌب بنيا   فهم اذل ن ا 

ه وب  هم ورالاك  مأقسم علوك حبق           ل            هم و رن عال وك رباآ

  فو ورمحن عن را نُيطرا  والع     الا  حمو مأو ار  ونيرت رثــــ

 ومأءث عبادا عاجال رستت:ض را  فآأقا عوار  لك        ها ونيتود 

 والستوا   مأوطــــا نا ورن  رى    مأ قلوبنـاُع        هبواطا ايف ميان 

 رن اكن رنا نيارو مأو رن رسى        نا   را   ض ئر  وكا ر،ال 

 يض:  هبا الُقطر اجلديب مأ رضا  وانزل لنا رن ءوث رمحتك الص

 زران الأ ورا     وهبا  زل ايف  ال  الـــوهبا الأران رن اخملاوا والي

 وهود ابملوحتود مأرابب ال      ِقرا      مأراببه         ا وهبا يعود 

 رتارن ىل رهرو  ومأرر رف                 وهبا   ون احلال رنا نيال   

ل             هي  جنآأرا  مأ ت اذل  تعمل هبها لك            ه لوك دمأاب و ا   وا 

 رى      وراحــ  راقد عومأ ل هبا   عهمــ فاجعا هبا للط      البني مجي 

 به وبنا رتشواا رت             درا  رن ايف  وقت صار ورب الس 

 رنا حترى ونيتود  فلـقد حترى  وال ن حتيئنا يئ     بني رن اذل 

 رتندرا رتخ            وفا رستت فرا  رستت فر ن ومأ ت تقيا رن مأاب 
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  رميا للماكرس هربا       راب           هنستت فر هللا اذل  راء          

 رنا  آأى ممن عىص وتط        ورا  منا    قا  ها ونستت فر ل        

 رن نيائر البدلان مأورن   الُقرى  ا مأىسنستت فر هللا ملن ِرـنأ        

     ز  وق يت: ا   رن و به اخمل  و ت فر هللا ملن ق  رع        نست 

  د قدرا     وبونيعنا وحبسب راق  هد ب ج                هبها  طقني ا  

نيتت                را فحيتاج ا ىل انيتت فار يك يت ــــ  فار رت:ققني ابن ا 

 فو اذل  نيرت الزراــــوحم  الع   طا وحملنا رفوا و آأيت اب          

 ونياكرا ورنع               ورفضال  دا  وواجدا وراجدا وواح        

لوك ب  رتشفعني مل :    و را قد نُيطرا  ح         مٍد   حتررناآأ ا   ا 

لوك و     ورصلوني علوه دمأاب رسر       دا     ربا رانيتبإ الساع  ا 

 احلارل           ني ل ه فام رسى  والهل مأ ا الفضا نيادات املال

  أ  راز    وصفهم رثا النجو  ال  ال فقدحىكـــوا ابه  عم الرحت

 يو  الل           قا واع  يورا م  را    هم ابحسان ا ىل والتابعني ل        

ل         ها   وامحلد هلل ال رمي  تار       ه الأ ربا       فامحلد فيه رضا ايف 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات يويشصا ذلو  املناصب الص:و   ع أ التخل              

 ابلأخالق امللو   وجتنب الأوصاا القيو   :

 ظراونيال  الأ يار ممن ين           رباــــوبن املناصب والرجال الص

را ررفوع  الأق    دىوالسادة الأجماد مأعال  الهــــ         دار ممن قدأ
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رن مأنيالفه  ووارث الأرسار
1
 را     ورز ن الأخالق مضن احملض  

تباع احل  رن طلب الــرثى  مأني  نييشيا القو  تعط) رامم   فايف 

ل             نيورة الطوِر فسا رن قد قرا      ه علوه   تزني  ص ايف 

 مأبوك رن الورىتض:  مكن عادى   باــــ ص    مسن راعوا همال تعـاد  رن 

فــــرن ،انيديه ع  را   راكبقد اكن وااا النجوب   رتاـــداوًة فاا ا 

 ف      رتى رن احلساد فيه را رى  فلرمبا كرىق املق              ا  لوقته

لوك رن الِفجاج فيشرتى  ا      فاثيشت ومسن للخ  نيوقا قامئ  هىب ا 

 ه مسسا املاكر  هشرتىـــلو ون رن  ه   وامعا به وانه مسساه لأ ل  

 ور               ربا ورسورا ورنورا  ني رشهراالصاحل     وك ون بني 

 ونون احلال رنك ملن  رىَيــ ــــُ وي   حي ون ثنواا اعوا ا         م

 ديك رن الفضائـا هشهراــــفن ل  وكرى احلسود ايك ينا عتوة
  اــــ   ن امل ُررات ومسن لها رتخ  فاحبث عأ ال اثر والأخالق واق  

 م رن اا ن ءراــــواحلانيدون له   ه    واعمل ابن اا ن حُيَسُد مأ ل 

 ربا  فتفو  اب  ان رام وال        فاقرب ومسن رام ويفتُك  صمهم

 هرا     فسك  ت زيك ابللسان وتظ   مأتظن مأ ك نيوا تعلوا عند را

ءتوابك لــــذل   رات تابه ل              فاا و ها     لو ق   ن غ  ا 

راِن ب        ديت لتفخرا     تنجيسه فافهم  ُ   فه    ف  املبا  لدلأ

وا  شا تصدي  قويل فاعت  را  فمين هسب الناس راوا يه    ربــوا 

نيتتعاو املصطف) اب    ني وهس:راــرن ،انيد مأورن يَع       هه   ل فقد ا 

                                                 
 وارث األسالف من إسالمه ايويف بعض النسخ :  1
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   فرالـ  تع         ادى للنا رن     نيورة الفل  اذل  مأبرا ب    ها

  ون نيتبااب حسودا مأ ورا      فت  اــهيابهلل يفكرىض لنفسك ابل     

ل              ممن   ه فن نيطرا      ص احلديث علي  ههيعاد  الأولوا وا 

ع  بويفي           رن فيك فضا   الربي  قد حترى  ولعا  فسك تــَدأ

 را      وحرضًا مأنيودًا والأمحبدوًا   ااــــمع ا لي           ق  ءهثا ومسي

 رباــــوالرب يعط  را  معت ومأ   فنقول مي ن رات      رو  وتدع 

لوه القول فاا ط       ل ن عنوان الص:وف  اكئ        نا  ربا عن رن ا 

  ايت اهودا يَدرمِه رن يفدرى  ها   فاثيشت لها فن تقول وقا ل    

       را  يا كا   الأ يار ح وحمب    الصدق وايف خال  مأول اا ٍد 
 م  العظم) مبن يت  ا   والرح    والعطف واللطف ال ث  ملن حتفا
يِف اس            د  واللني   حسن الظنون بلك رن  هراائر ايف نيال  ا 

 جاء احلديث به الص:وإ املشهرا  فا هللا مأ ف) رسه   خل      قه

 املس  ا ىل الورىوالسخط واحتتنب   ولزو  قول احل    ،ال الرضا

يِف فا اذل   معت ررا  نيلها فا ن جاءت هبها لك       ه  َصَدقت وا 

 رباـــوال   ز  طري  ايف عرتاا ومأع   ا  فابطا دعاو ا ب   اهود   

 ور يفرتطوراوروافقا للط               ا   رت:ققا فَِطنًا بقدرا عارف     

   وة مأمحد املبعوث رن مأ  القرى     بــدع لتنال رمح  ربك الونيعا 

      فرا بديًف ويفعديًف فا  ك تظ       هـــفاحر  عأ  ها ويفتب   ب

ر حتو   ويفلو اك ت الأحوال تويل ابل      را   رااكن مأبو مح ران قدأ

رارنا املريس عأ العرش بنا  مملوا رن جزي العبود   ا ارتى  وا 
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    سطراــه حاكيــــور   يف ل  ويف   ال وعقد   ابلبنت رن بعد

   فل ه را ح            أ املتف را     وه وربهويف بن  وح ر  بـن         

 بوئس اللباس وبئيس رلبوس الف را  انيهــــوجتنب احلسد املشو  لــي

 ربا  واقن التواض  يفك ن رت        و ا ابيف  صاا وا صإ واعرتا

  ا  فاق الأ   بوصفه املت:          وال      دا اذل  فهبا تنا را ل

  لت به الأقدا    ،ال ال ى  دِوهِ لواكن يفعا رثا فعا َع      

 ممن يعوب القول رن مأ ا الـــمرا  فتنهبن لــ  مأق            ول ويفك ن

وا مسعوا  را     رباــــاح الأءــــفأ البطــاك وا مك نيَ   ا       قو  ا 

   اكملستت:قراــــبفضال     ه  فيص  هستت ر ون     ط  عرصمه

 را   يقــــفوا نييشيا السابقني الأ    يفيفرحون مبن مأاب   وق      صم

يف رحت  ناــ  ا اكن رن  ح املعا  قيل   ايف قادًة جهروا ال رى      ا 

 القرى عن ىل ا ا غ ه ف وا  وخت وا طلب العلو  طريق       

   ب          رة وعشتو  واملسمرا  د     قصدوه واعمتدوه دمأاب دي   

و اكن فيه مأحت     اه ىل فضي  فراـــ  مأرالا الس   ستت ولأ ــــ  ةـا 

     را  فيا  ،ال فضا  ها ين    اار   مأواكر ــــــواحلوت والأطي

 القلــــوا رن الهايفهشرتون به   هم  هلل وال        دار الهيف  علم 

        نا تيفثرا  ثرمه اي     آ  وبقت ر  هم    قدروا عأ املوىل فآأمسرَ  نُزل  

 ديد  مييس قدي       م  را     وحت  د       وجديدمه صار قدميا عــن

ا  مأينارصومه مأ             و  ا كرى لوعارصومه  يفيفء  و وا ءُــ أ

 طول الزران عأ اجلفا  ستسعرا  رن       همُ فتشب   ان القطوع  
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 اد الأ ــرباــــطلب الفضوة ابجله  أــــبُ ضا عأ  فر املعيش  يفع

 .رتب  دون ال     رثى.....فلههه ..  دمه رن  مه     فلميس وا راعن

وا به قار  ق  وا مم  ابهلل قا يل را اذل   قم يف الصواب ا        را ا 

رم   جرا   عام و فعهم ب :جر حي        هستتآأثرون مبال            همر  ا 

يِف  را  مأع         ولوهمم رن  هه وعتاب           هم و قصدمه ا   ورا   ا 

 هراـــبا قصدمه رن غ  عهر يع         يت بنه فضولآأ رافيه رن ي

 ش رايثين عل          وه بصاحل رت     ن صاحل  ،هرًا لئال هسمعوا ر

 را   رن مأ  وجه اكن طاري  ها ط  و صو  رن  و  علوه قراب 

   ال وردبرا    راب رحن اكف            ها وحستا  رص  ورنارص 

 و  ف عين ىل       ف ضائرا  رامئ     مأرحتوه يعفو عن قيوإ حت

 وهود يل ابجل     ود حتودًا ممطرا   هوينيلين رن ىل خ            

 رن رمح  ونيعت فيا  رن ِقرا  فاـــوَرنًّا ر      نه يل وتعط فضال

ل            هنا الرب الرحمي ال افرا  ربهعم ىل املسلمني ب              وي  فا 

   فضا رن  رو  فضائ  كرى   ونييل  ورب فامس  دعويت وت  

 را  رطر الس اب ويفح جنم غائ  مث الصالة عأ النا حم        مد

  م مأتباعا مم واملعها  وتع            هــــت شاه والهل ال    را  و ي

 رباــــومه املناصب والرجال الص  هم   فهم النجو  املقــــتدى بسلو  

 } وقال رضي اهلل عنه {
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ىل بع  ك ا  وا   ه   هللا الش  تو  مع  ر اب  ن     هه الأبو  ات  تهب  ا ا 

الشتو  عبد هللا ابعشن يعزي ه ابب ٍن ر ات   ، وني تنقدهما بع د   هه ال ص 

قتضت مأن  همسر ا  نا ، واملاكتب     هه :   ا 

امحلد هلل احل  القيو  ع أ ااوا  ، الب ايق بع د فن اء الأ   والأو  ،  

اذل  قدر الأع ر د ورا ومأعوا  ، وا هورا ومأو  املنفرد ابلنقك وايف برا  ، 

رره ال نقص وال امت  ، وبقدرت ه آأ اعات وحلظات ومأنسا  ، نيتب ان رن ب، وني

ىل رن علاا فان ويبق) وجه ربك وو املقاد ر والأحاك  ، املزنل    تابه } 

مس را  { مأمح ده ومأا  ره ومأني مل ومأرىض مب ا فع ا وح مك ، وق د   اجلالل وايف 

مأا  هد مأن يفا   ا يف هللا و،  ده يف ي  ك   ا  هاة  ش  ف  ومأ   ر وقىض   ، و 

املرىض ، ومأا هد مأن ع دا عب ده ورني و  اذل   ع ده وخ  ة ف ن ني توايت 

ه  و ب ه املوني ورني ابلتس لمي والرض ا ،  ورارىض ، صأ هللا علوه وعأ م

ونيمل ومسر  عدد راكرمن بلبا عأ مأءص ان الأي ك وال ض ا ، و ر ز  ، اد  

ىل ل وا   العيس   الفضا ،  اق النور ومأضا ، وفاضت رن ه الأر واه ا  وململ برأ

الأضا ، وترض  الشوق وتلظ) . رن الواث  ابهلل عيل ب ن حس ن ب ن عب د 

هللا بن حس ني عل و  ، ني احمه هللا ، ا ىل حرض ة الش تو  الأج ا الص در 

الأرثا ، العمل الأمكا ، الو  الأ با ، العالر  النيشي ه ، والفهار   الوحتي ه ، 

لوفا ، وراا الصفا : معر ابن نيتود  الواا الشتو  ال ويل عب د هللا رعدن ا

ابعشن ، حفظه هللا ومأبقاه البقاء اعوا ، ومأعطاه العط اء اجلزي ا ، وبل  ه 

غاي    التآأري  ا م ر  ني . ص  درت وق  د وص  ا  ت  ابمك ال   رمي املع  مل ابن ال  وا 

ب نمك ت و  ا ىل رمح   هللا ، فامحل د هلل والش   ر هلل ، و  ا   هلل وا   الس عود ا 
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يف ابهلل ، و هه ني تن  هللا   خل   هللا ،  لوه راحتعون ، ويفحول ويفقوة ا  ا 

ويفيبق) ا يف هللا ، وىل الأرر هلل ، مأيف   الأر ر وا ل   تب ارا هللا ، ومأ    

خه و  را مأعط ) ، وىل رن العارفني مك  ن     تابمك واصفني ا ن هلل را مأ 

تستبوا ت يفحتروا ، واثيشت وا ومأبه وا جا رسم) ، فاصربوا وا، آأ  ء عنده ب

لو ه اباع اء  ابلِعوا وكرقيوا ، وانيآألوا هللا ر ن فض   وارءب وا ، وتوني لوا ا 

و مأص  ب  ث  ا مأ     مبل  ورني ،    هه رمح    مأرمح  وتقرب  وا . وومس  رق مأن  مك تعب    ا 

الرامحني ، هعلها   قل وب ال رح ء ر ن عب اده امل يفرنني . وومس رق مأ  ه اكن 

ابجع  ب الوص  وا ، ف  املوت  وا ، ث  ا و  املوص  وار  وت ال  وا اكخملط  

يف ب ت  يطوا ، لأن ايف نسان يفيعمل وقته ، وقد قال صأ آأ  طوا يفي يت ا 

فع ت هللا علوه ونيمل ) وهللا را مأرنيلت طر  وكننت مأ ه  رتد ا يل ، ويفر 

تيين املوت ( و نيلا لمك ابلوواب عأ و  آأ قدف وكننت مأ  مأضعها ح  ي

اد العهاب  و فراق الأحي اب يفني تن الأويفد ر ام لأر م املصاب ، لأن مأ 

مثرة الفيفاد ، وقد قلت   بعك ايف نشاد : ) لويف املصايب  ِرِق را ض وت 

ن ااء هللا تعاىل رن املفل ني  ابلوواب ( فانيل وا طريق  الصاحلني لت و وا ا 

، ونيلموا هلل   ىل وقت و، ني ، فا   ه يفحي ب الف ر،ني . ومم ا  ت ب ب ه 

ول هللا ص  أ هللا علو  ه وني  مل الن  ا الص  ادق الفض  وا ، ا ىل ص  احيه رني  

ايف را  اجللوا ، و  الت:قي  والتص دي  والنب ا النيشي ا ، رع او اب ن حتي ا 

لو ه ص أ هللا علو ه وني مل :  بن ، ف ت ب ا  ا زريج الأ صار  ملا رات   ا 

رن عد رنيول هللا ؛ ا ىل رعاو ابن حتيا الس ال  علو ك ؛ ف ا   مأمح د هللا 

يف  و ، مأرا بعد : فآأعظم هللا   الأحتر ومألزرك الصرب ، ا   لوك اذل  يفا   ا 
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ن مأ فستنا ومأروالنا ومأ لون ا ومأويفد  ر ن روا  ب  وا الش ر . مث ا  ور قنا وا 

ىل مأجا رع دود ، ويقيض ها  هللا الهنو  ، وعواريه املستتودع  ، ميت  هللا هبا ا 

وا مأعط) وال فرتا علونا الش ر ا  ب تأ ، واكن لوقت رعلو  ، مث ا  وا ا  صرب ا 

بنك رن روا ب هللا الهنو  ، وعواريه املستتودع  ، رتعك  هللا ب ه    ها ا 

ن ص  ربت وا،تس  يشت ، آأ ءبط    ورسور ، وقيض  ه ب   يفهمع  ن حتر  و    ا 

ك مأحترا فتن د  ع أ رافات ك ل و ق درت ع أ علوك ورعاو مأن حيبط حتزع

جل زع يف َ رده مأ واب رصويشتك عرفت مأن املصوب  قد قرصت عنه . واعمل مأن ا

ريتا ويفيدف  حز  ، فلوه ب عن ك مأني فك ر ا و   ل ب ك . والس ال  . 

ن ا اء هللا تع اىل . و  هه  نصي)  تابه صأ هللا علوه ونيمل فتدبره كراد ا  ا 

   الأبوات ؛ قال ريض هللا عنه : 

ل  وارُ ــ مسر  امليفرنون الأجلـأ  الأ    ه ا  توارُ ــــمأن   ون مم ر  ايف 

         دورم خيتارُ   و و للخ      ها ت مأومسوف     مأويقولون لو

 قادر جاأ ،ا               ٌم قهارُ   فاعا راهشاء ب          نييفالٍ 

 وبتقد ره تنافت الأق          دار    ا ه ٍ وبتيس ه رسى        

        ار والأع ر   ث الأدوار وال    رباو رنيو  وا ربى رنه   ال    

 ولق          و  رام د ور ِقصار  والٌ فلقو  رام د ور ِط          

  و يفىن لأ ه رستتعارفه              ومجو  اذل  عأ ال ون   ين

 ومأل       وا الستنني والأعصار  و ونيواء   مأرره بعك ي       

 رن وحتوه  نا ا ىل الرتب صاروا  دــــمك رمأينا وحنن م          ر عه

        رة واعتبارُ   وانزعاج وف      ز ٌ   فلو ن لل لمي فهٌم وح      
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 رارق                مأ ه يف  ون فاا      اك وليُشٍس  ولودر  ب      

 يعما الصاحل          ون والأبرار  ر فاا   ولو ن  ـــمه رن اا 

 يفكرده الأ طار    د  رق            فلمن قصده رنايف  ط        ا

       وه وع رُ      جتد الراد ف      هم   فامس  القول عن اهود وف 

    ٍ  وانيتتقار  صبار  راح           والز  امحلد وعشيين تعش  

   رسور رن           زه الأرسار     اب  متيس   وانيتتمل نَيمِلِ ايف    

  وارالأ                تتجأ لقلبك   تلتقيك رعارا يفت         ناىه

ل      واراً    واعمل مأن السعود  ل حتِ      ه الس  و عم اجِلوار  رن ا 

   ابه الأحسار  تتوىل و              و عمي احلواة َطوُف ر          نا 

   اداثت فاا املدار     وعأ احل  عاــــواا و د و  الوصف حتـم

  دار  وصفا ا  شوبه الأ           تع             ز صاهتنيصا  شوهبا 

  ارــ  نيوا  احلسود ان الـم  ناىل يو    ون راا علي          

غرتار   مث  نىس ويع     ونرى ابلعوون راليس خيــــف)       رتينا ا 

وا را رسها بلهٍو ك         ال   علأنا بع              ده بلعٍب رار   فا 

 دى ال را  فساروا      را   اب  فعىس هللا ينتقه  و      د 

           تار    فهو طـتـاره اخمل          ويصيل علوه   ىل ح       ني 

 } وقال رضي اهلل عنه {
عطاأا ملن  رءب ايف طالع وع د    عارة  تب العمل وا    احلث عأ ا 

 رنعها عنه ول ن بهمل مأن يعود ا ويفيعبث هبا ، فقال رمحه هللا تعاىل : 

 نيآأ مل  طا عأ املستتع    ين    مأع  ال تاب ول ن          
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َ  مأ فقت فيه ال          ابن يفيلوث                ه ابلسواد   و      فا 

    م ال د ر  واتبه احلصاة بف   مني    ابن اللجا  حتزا الاكت    

 م ـــوراخل  هللا يل   الض  عه    فهها اذل  صد  رن     

 ال وريب  ي      عأ ىل ح  نيـــرن ال   ود واحلب للصاحل

عا   مأ          ا الع ن اكن هج  لو ـــمأريد ا    ــدَ    حقــــوا 

        ءز ر     ينالوا   يف وعل   فيس رضيتــمم رالنومأرىض 

ميا                لوه ح   نا    فه  كمكوا ا     ديث اليشش     مأاار ا 

 روا ريب فقـ      و ا مأ  ملع  وهـــ ومسوف مأرن  ا   عن طالي 

         ورستتج    وابملن  للمن    ا       وقد وعدواابلعطا الــعط 

 رتا الصالة فها رن و  ـــ       مي    املواعني ويا عظورن  

  الوفا رستتخـــ ومسن   نييشيا   كــو را عليففسارإ ويفتُك 

   كل  مسيـ       عأ را   احل  ال ــوقد قال عيىس علوه الس

  ــــا يعـــملن اكن لل ـــتب دمأب  و     ها النوو  رن متا  العل 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  هه الأبو  ات قاله  ا ر  راثة   واات  ه الش  توخه العفيف               

الطا رة الزمسو  فاطم  بنت الشتو  مأيب ب ر ب ن ا ييان ب ن امح د 

 بن نيها بن احساق رمحها هللا رمح  الأبرار : 

 ِومأ ا رن الفردوس دارا    وب     ٍ      حتزا ا هللا عنا ىل      

 د راختىش  ساراــــبدار ا ل  ايل       اخملتار   مأعأ املعر  

 ار رن مخٍر جتارى     هبا الأر    عيٍش      يطوب لها املقا   
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 اراــــاداة  يــر  الأنيالا ني     عا      وهمعنا هبا ريب مجي   

 وا رنه الــمزارا      عأ رايطلي  نيٍ      رون احل  فاا ىل ح    

 هم   تلمُك ااار القرارا      ل      م اذل نَ     و عم ااار با  ع     

ل       داراــــمم  ت الِ سا كأنيًا ي    هي  ومسرمي حب  مخس     ا 

    ون ويفرِضارا   ويففتن  ك        ريد ب   بلوى  مأ لنا را         

 ونيتود  رنا العوارا    ا    وقِ   ًا وفضال        وبل نا الــــمىن َرن

 مصطف) اخملتار رن مجة نزاراـ    ومأوصا ابلصالة صفيك ال  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   هه الأبو  ات مي  دح فا  ا ج  ده احلبي  ب مع  ر ب  ن عب  د          

 الرمحن العطاس : 

 وفاا الشفاء و ح الصدور         ره       رعجزات هبا خف  

وا عُدأ مأ ا ال   و  الأرور         يفهتم   حتـــم    ل        وراا ا 

ل     فهاـــ علو  ال         ووب   كش       ه احللمي ال فور  ابون ايف 

  يل عرائسها ابلسفور   وجت     ه عند را ستتيشني   فتبدو ل     

 ابحياء العظا  الص   القيور  قـات        وراا    مأخربتنا الث

      زور   و وا   ،ني فاا ي    ها ابلسال         خياطبه مأ ل      

 ال ا ورـــلـــمويفه   ىل ح  فل  هلل ر                   ن نيتودٍ 

 ال   املعايل تدور    علوه امل   ريد الزران         وهلل قطٌب ف

 وث البالد  ران احلرور   وء     باد    وهلل ءوث ر وث الع   

 عأ نيادة الناس حبر الب:ور  ه نسودــــب معر اتوخنا واذل 
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  ور و  النائبات النوائب حي   لنا عند را  لتج       ورعق      

 ا واحلبور      ورحـــمته ابلرض  ه رن هللا مأ ىك السال      علي

 } وقال رضي اهلل عنه {

  نِيِ لنا ااره ب      َ          ار   واتوخنا احملض     

 ء              ز ره مأرطاره  انــــالوديعارا عأ 

          اره  ور ع ال      لع  طاس او القطب و

 ارت مأفاكره     رن ح         وك مأنيعد   ابهلل عل  

 ي             فر   مأو اره    من  واطلب   الرح 

      اره   ويقيض مأوط                     ويصلإ مأع

 يفيع              رث مأاواره  الشتوطانه رن وامحــــ

 اره             النفس الأر         ويه واراده يفت   

   ىل د              واره   وى تتي و  لله        

اره للم       رة اا وا رن                          رء ءَرأ

 ويفرع                 ه راره  هعا رع          ه رسه

يف روامث                             د وا داره   وال       ها ا 

 حي                ا   داره  وارث   و صمه ال       

ىل ف             ر  َ لأب  اث ر ق                 فا اثره  ا 

    راره   وانيتتخد  مأح     وا   وانيتمت  مأر       

    ا  مأ طاره يع            و و بسي                صا

         داره   ال    ضو  ه  ر يول رن ب خل       
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 ع  مأع ره              وضي   ط    يب  عأ التفري 

 ارهـوط    ُ     ولت مأنيف  وِقل             أت مأ واده

 اره            را      الق      هره   ِو ُره عأ ك     

         اره   يدعام مأ ص        عا ُاف      وليس   

       اره  ُري  مأعس            من    الرامح الرح    

 وهستبا مأني           تاره  يص      فإ ويفيف   ضإ

ب        َ           ت  يره بال ااف                ارهـوابلرأ

          تاره    صفوته ط      رن عبده املق        بول 

ه  ب :        ور النور          مأرساره     ح        وم

 ب               ني لنا ااره   ار   واتوخنا احملض    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وِبته                مره   نيهرت   ِلي    ْ      نِه

هابلربد   نيهران   حم          نه  والَف                رأ

ه    بنت ابر   رارثلها فت                 نه    ُ       رأ

 ارة القدره  وء                      ه ه   ار رن حت 

        ها درره   والق  ل             نه    ِغ   بال و    

      ف  مجره وتنط            نهكروح   لع            

 ل رضي اهلل عنه {} وقا

 علوك ابهلل يفت       يفو  ءريب ااور    ول ا اار    وبرد لبنه ب ونا ُصلإ ط   
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ه وُ ــتأان   اجل  اررنني راحتيت ابرقد عا  وف وطــــ  دران رثا الهار ــــفَرأ

 لفرق لأبرق وبعود الـــمدارانُيقيت و

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 د تقمترـــد بن نِيلِمه حلــــواملوت رن بع  رب واصطرب       ودبر واعتوقلب مأفِ ر 

 اِل فيفادا ب      فران احتصادا حيرــــ   فا رفتخر       ابعك بالِقمي وارىس ابجل

ن عاد ا جت   ربــد ا واعتــــقد اكن رااكن فا،هر بع  ترب       والقا راكرس حمال ا 

       ِصرب   ويفتظن ا ن   نُي أر يق  ر  تآأن واو ن ويف سهن َعسا رن ِوب

ه يقر  تهرــــ وريت   ريت والستبخات راتي   ولوغهيت احلََدج ابحل        لو ِعده

 ب يل القلب واحزان اجلفا  ستمترو  حتَ   ترب      هوبه مأص  وُخربه اب رب خي        

 ور البال رن در   وخاطر البال رن حت  مرــودر  الأع      وان رن ِقا الوفا  ا

     ويفدافــــ  ملا قَْد قُِدر     ويفرداف         وقال وصاح را،د رن قىض هللا يفر

        ر  اكوبو ه و ور الويح فوقه خي      ر  وقد حترت رثا  هه   النا الز 

 اق  فاق النفاق ال      ه  ِورـ  مج  ال ف      السور رنته   وقد خربمه حمق

 ايل واا و  ينهمسرـواومسر عيل وو املع   ر    ومك حترى للخلوفه رن بال رعت    

  دو بعد قُربه ابلعداوه قهر      مك رن ع   ول النا رشتصرردين  العمل   ق       

ى فيه را و ررض  بار راتنت رــــ و  احلسن واحلسني مأ    خالف و،الف ونيوأ

     عاد    مبا الق)      واب زيد امل   املقــتدرادر      واتو  حتيالن عبد الق

 فقيا   رح ر  الأوابش   راش طر  ه ابلع     قوق الع ــــفََضم مجو  وعق

ن ايت  قي   زر  ات راتن:ــــ ها ومك قد حترت وقع  قها   ني ة القو  رســ وا 

ن عَْا وا في  ر ِ مي اجلود َعطَوه وبــــوفيه   رن عظ  ه رســـ سمِلِ مأررا وَ     ِوِ
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 ف) رستتقرـــقا حستا هللا وتدب ه      يل رنترص      ف ن لفتُ ه و رُصه وع 

 ا ىٍل هسو  ىل را   ِاورو            خ ته   خ  قا   وارا به وانيتتخر

 والوعد رن بعد حيث الوعد قط  املرص

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ،دى به مأ ابه   ،ال مسو ه قاصدا  ورة ج ده مع ر  

  حت ع  رن مأ ابه ، وو  يو  امخليس احلاد  عه اهر القع دة ني تن  

هل حمف وظ ، فق ال  1159  س   ومخس ني ورائ   ومأل ف ورع ه حت ع   ر ن م

 خياطب امحد بن عبد هللا بن عد بن ط ان بن حمفوظ : 

       خا حننا ابنس            دَ مد بن ع   دل وح       

   ب   َ،لأها الشتو  ال                ريضه  رصل:تنا   ح 

 دا  ص ــــَن هللا عأ الأع  ومعر مسن يل بع               و

 ِدِ  به و  يفتع                     ر   فا ن عبدا جاا  اي  

           صمه العاد  امل   دــــاا نيتوف هللا وجا 

         بعد مس ه ونيط ب          دره   مأ فنا  ه وء       

 وال    رلقا  ط              يفمتاد  رن يع            اد 

   بتآأ                 هش    ــــواحل      هر  سم  رراحت

و   ها احل  دو ق  ا  ريض هللا عن  ه   ت    ال  زورة        

 املهمسورة هبها التارخ : 

 ضوفك ال         زا ر حرض   مرقا لستود  ع               

       فرابل راره والظ           ابلنا ُحط الن              ظر
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الرض  ر ص احب  دة رن  ظم نيعود ب ن امح د ابقطو ان و هه قصو 

ىل الفق  ا ىل ربه القد ر : عيل ب ن حس ن ب ن عب د هللا الروض   مأرنيا هبا ا 

بن حسني بن معر العط اس ومأج اب الن اكم بقص ودة ت همسر بع د ا حت واب 

 عأ الأوىل ، و ها البدع : 

   و نياق بديت الوو  ابلفرد ال فوريقول        

 الواحــد املنان عاق را ف  ونيط الصدور 

  ورراهشا ىل الأر            بر ا ال  الرا ق رد

ى    عـــامي   حنور  ر ابن م د  ونيوأ  و  صوأ

  هورــــوالزره بفروضه صالة امخلس را راا ع

اه هللا عأ العبد الش ور ــــوالرب للواا قض 
*
 

  واحل  والتقوى وفعا ا     العقىب حي   ور

 وبعد وغاد  عأ ا،أ رار ا   ن الب ور 

  قنو  كرىب   حماحتر  رت       ع  وفر الشهور

 و  يف طل  هسع)   البودا    ملإ الصقور 

  ا رسح رن الروضه بوان الضو ِقِدا  الــهرور

لوك  فظنا رن م فات اا ور   قا و هللا ا   ا 

    بنا تعاريك الهورو مَمْن ا ايف جتن           

 وانزل عأ دوعن وِ ز الَب ر ورطرب ،دور  

  ورود ن مأطلب الرمحن رابني الب:   بني الرات 

                                                 
 ويف بعض النسخ : والرب للوالد ومن األموال خيرجها عشور   *
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 ر  ورونيف وروىل اال  مث فارس وراب  حبي 

  والشتو   جه والنا  ادون  رمه   عبور

 جبا هم وربنا مت:  ا ط             او والو ور 

  والعصورواءفر لنا را قد تق      د     را  

   مأوت حتورواقصد بضه وانشد عأ عَْا بن حسن  

  الستود العطاس ب :ر العمل ،اف للع      هور

 ابلستوف والرب ان راي فا عأ العا  ءوور 

  وعايل اجلد ن و  نيتو  طم) فوق احلزور

  صه نيالرا   نيالٍ  عد راات الق   طور 

  وال سورراا ح     اق آ  وعد راابرق برق ب

 نيال  راحيىص و  تب عد ررالت القـــفور 

  وابلف نيالف عا حمبينه وو  عنده حضور

 ود الهدور  معر ومأحسن واملقد  والسم    

  هللا حيفظهم ويعلمنا هبم ع             مل ال ور

 وىل ا ور    حنظ) بمك ونياديت والعـــبد للم 

لوك محيلآأ وبعد ا   جار رن فوق الظهور ا  ا 

  وأد    الس ه ويفابطو  ثورواذل ب ق         

  رايج افاعه    فاعه  لتق    مأعأ قصور

 وتقيا التوبه وكر قنا ُ،ل           ا حتنه وحور 

  والف  صالة هللا عأ جد احلسن بدر البدور
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ل وفك القيد رن كا النـفور   و  لَكأم الُي     زأ

 اخملتار و  هشف  لنا يو  النشورعد 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات حتوااب عأ القصودة املتقدر  وال ص وص لت           

لوه رن احملب املنور نيعود بن امحد ابقطو ان ص احب الروض   ،  ا 

 تويفه هللا مبا توىل عباده الصاحلني ، م رني م رني فقال : 

  وورالبواد  ِبلُخ      ريد  مأبواد مأبديت بك و

 وبر وابر  ال         رباو   ب  :ورا والربور 

  و ا ال  الرا ق ووفال  حتــــالريد الصخور

 ابملا اذل  را رثا ُ بُه    شابوك الصدور 

   ف  ىل ِ   تفورف  ويط         هشف   ويفحي

 فمين  و هور،لمك ارامسررك با رارمحك با را 

   فر للعتاه مأ ا املساو  والفجور سرت وت     

 وكر ق الطاي                 بطاعاته ومتيل لل فور 

  وتوحتر امليفرن و و اكره مبا يوحتر وحت        ور

 والقيت ابحل        مه رقانياته لسيلآ ته طهور  

  بورالسول واملارول رنك واحل        ح  ينال 

 وى جتاره لن تبور       آأ   حتن  الفردوس وامل 

     ا النبوه والفـتوه والصبورويلت:  اب          

 رن الأ يــوا والأولوا والصاحلـني مأ ا احلضور 
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  وا ا التق) والز د   دار اسا ه والعــــبور

   د فاا واملاكره وال دور      دار ال يد وال   

  دا ر ا يدور همدوا ر ا بد ر ال                 دامي 

 ابلفوت ويِف الـــموت ويِف ابلِ رب َحين الظهور 

  ا ال  مأ               ا وني  ا لنا دار ال رور

  و ا راح  و    هماو ا يفورورن              

  د ر ورــــ،انيد اق  فانيد رعا د ابلبال اكي

 هم  ومين  رنع  املاع           ون   جن  قتور 

    سب ويفحيسب جم  املوت طِعان الوعور

حفظنا بلطفك رن د او ر اا ور    و،افظ ا 

  مث قال بو ررمي ضوا   ط حم و  السط   ور

 مأبوات رنظورات فاا تهمسره يف      ا الف ور 

  طافت علونا ،ني وافت ابلوفا قيا الصفور

 رن احملب الناحص الصادق عأ طول اا ور 

  اليل قال   بدواه ابلفرد ال       فور و نياق 

ر م د  رن عد  مث ا  مسع   ه والبصورـــُرصِوِ

  ور    صورٍة َحستنا وَحمكأ   ِعظاره والشع

 واحترى النسم     ضو    طلوعه والندور 

  وا طقه   محله وبرصأ   بش:مه ابب   ور 

 دورـس دارج اب مأ وامسعه ابلعظم اذل    الر  
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  والقا   البطن الص تطب  ويفطب  الق     دور

 ور    ح  يقميه ابل      ها رن وا ورن  ها حي 

  وا رج   الرطب املقطر رن محيشات اجلدور

 واحلب والأعناب واصناا الف وا ه والبهور 

   رور   را تيص  ع ه بني مأني ه   عد ال      

 الأر    ورا ل    وامل  نيتب ا ه و  كرحت   

  هوروانزل  ــُـتب وحيه وقدأ  ابليششا ر والنــــ

 بلكم  احل  الص رن قال            ها ،ا  ا وور 

  وابلصالة امخلس رن بعد الزنا ه والط     هور

 ا   و  فاق الشهوروالصو    ررضان اهر  

  ر   اكة املال ابلتج ل رافاا قص              ور

 احلَب رعشاره و  اارمه َحمَك ُرب  العشور   

  ورا    حتنوس ايف با والشاوالبق   و  املو 

     وه الو ور   وجح بيت هللا مت:  ،ني تآأت      

  وهسلب احلاجه وهلب   حتزيالت الوفور

    وال خيرهجا عشور  والرب للواا ورن الأر     

  تف           ورورن يع  مأ   حم    هجمن و  

 رشتين قلوا ا   خايب هشتبه اللكب العقور 

  ويفعرا قدر مأ   مأيِف ىل رن جاه الزق   ور

 والربرعووده نيلف واذلر  رن جنس البهور 
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  واحسن ا ىل القرىب ومق   جرب جارا والصهور

 واقيا ا ىل الضوفان ابلرتحيب والوجه السفور 

    الع     هورونيارإ اجلا  مبا هنا واف ر 

 ويف   الصمت اذل  يف ره   احمل     فا ينور 

  ور  والصمت رارث  وفيه الصون رن عرثه تع

 ور    ورن مَصَت هسمل  و  ر  بني ِخاِل ــه وق 

  والصرب يتنابه ملن جابه علوات القص           ور

اه نيور    الصرب رايند  ويف            ز  ف  نيوأ

  بور    وغاد  عأ وحتنا عر دانيه        وبعد 

ن الستوورــــا طرح علاا الشد   ن الَم     ه َاِ

ه  ايك قلب رشهور السلب وا احلشور   حمكأ

 وارنَيا غداو   شتبه مأنيتبال العشاو  ابلوعور 

ا  ي      هرور لفاا ال ا رسح رن العوطا ِبضه ِقدأ

 ال وروابطن هبا واد   و  النخا   رال  

  ورمَعَر ابحلرث يثين ابملط       راُ  ثَمر رن  

 ور  واطل  هبا   ِرهِ ه وارف  هبا بني احلج 

  وارسح هبا   اجلول جتر  رثا جلبان الب:ور

 واقصد ا ىل الروضه بالد مأ ا املاكر  والظهور 

  روطن بين رقطن هبا قلا قطن   خ  حتور

 طالبك والبدور وانشد عأ نيعدان فا  ه   
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  اد السفور  نيا ن رعا ن   تِنشأ        تلقاه

 مأعطه  تابك واعتهر يل رن بطاتك والفتور 

     بال رين   حضوروقا ا  ه ق  زل ابل           

   خالق البدور   رانساه نياعه يف وح  احل 

  وقلت مح  رنه ونيعدان راتقدر ت        وور

 والنوايب يل ر ت فوق الظهوررن املطالب  

  مأبه هوك الي  رن رويفا ف ــاا العسور

 واطم    الرمحه و ج الروح يد    درور 

  يت فرج وبو فرج هيل الع          ورآأ يفبد راي

 ور    فنف   هللا واص  رن فيك فض  وال م 

  عاجا و  العقىب كرى رعنا املشامسوا الصدور

 املعايل واملقد  و  حي          ورمعر ونيقاا  

  ورالستبطني واحملبوب د اش الوع   والز ن و 

 واملصطف) طه عظمي اجل     اه   يو  النشور 

ه  والص ابه والص        هور   صأ علوه هللا وم

 ور         صالة دامي عد را حت حـــ رات الو                     

 رنيول هللا  زورورا،دى ،اد  ا ىل حرضة 

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ا ا ابللسان الضم      وامس  ق  وا  بَن    م   يقول بو  ود  د  ابلصفا وني    

 ويفتبايل بق               ايل ابلعداوه هش        ُُ  رن   حمبه  طها   النظ    
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          را  عند  فيس مسي  يفي لب هللا       يلق  و بنا بلقفه اكلن اس احلق   

 و يفارتيض نيب عاق   الطريقه هس      عند هللا را و ن     ويفمأن ر ا    

م مليفرن رن ص   مأومسي      وقد وهجه بفع   و ررن مأحسن مأحسن         ويفختصأ

 يس الفايس القايس  وى   د  آأ وامل      به ا ل  وا ال  لعبده  ص        

     ونيورة اللوا فاا تبرصه للبص          ــأ نيعــــك فيه نيآأيته   اا وا ويص

 وانيتت ىن وق    العس ورن قنا البخا    ــــميدح جتارة رن مأعط) واتق) ابليس

ن رات وارىس قي  لوه املص               راي ين املال عنه ا        وغارة هللا رويف  ا 

 اهلل عنه {} وقال رضي 

       ووار للزا ر رزاررشهده   ال      اتوخك معر اب ت مسراراته حت   هار

 ته قك امل ارحيشمه رن   نياحــ    اربعد الوو    اامي وع        وقده

 ـنوا احلضارو ت رن رده رن ا  ار      رن غار ييشه ابلعقوبه واار

أ     ْ  بالي   وبه قد   وارش ابيقول اجلار   ح  اجل  و    ر ء إ ضو رب

 قارـحتــدا َجدا ال فار نيتوفه ووالف  واتوخنا احملضار ِءر يورك ت ــــار

  ادن ايف  تبارقد بهو  به رع         و هللا ر  املهد  طلَ  بدره و ـــار 

 ونيا     ن ا ا ت ترضب   ااور  هاربني لويل والن             و  رناكر

 رـــ  طال املدارو هللا ر  و هللا    ر ىل ضار ويدر حتنود هللاينرص 

 ار        بعك اعاعه رادرينا و ن ط  وار  مأحوالنا ضاقت وقد ِ فــــنا الع

 الأوعاد نيتبقت والوفا رسهون صــار

 }وقال رضي اهلل عنه { 
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 درـــالق العباد املقجا رويفا  ــــ  مل ال عجا رويفا وبوب ر و  ي

 ربـــه وَرن ِرنأه الجا َرن ِرنأه اِلمنــــ  جا رن  و عأ ىل املقاد ر يقدر

 مأني ه   اجلهر وال  ده مأدعه حب    رن  وا  ورن حتوده ِءنا ىل ُرع 

 فرــفان رن به تونيا   هسارإ وي   وانيتت ث ابلنا الهاد  اليشش  احملهر

ه  اللك وا ابه ضوا ىل ُر    راده وهسربىل    ويقيض   ر     درــوم

 وامسستنا رن لباس العافيه ىل رسفر  د  للخ  واراد و ورومسرمي مأ      

 رثواعط وانزل علونا رن عطاوو ـ  احل رشمروم و    ويفي  ىل صــــ

 دبرـفرد اب ل  وا ت املفا ك املنــــ   ف   القضا احملتو  فا ه حُيَ وا

 ر   الوحتود مأويُو س غ ا يقِدِ  لي

  } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ميتدح فاا جده معر وهستتعني به عأ بع ك امله  ت               

نشاؤ ا يو  امخليس رفت تإ ا هر احلج   احل را  ني تن    1161املدم ت ، واكن ا 

 ا ،دى ونيتتني ورائ  ومألف . 

 ونسا النا وا ت حمضارليش وا النو    ا  عأ الضمي صباررومعر ومعر 

ر ا صم و  راحيسب   رن اثر ابلوارُوا وا احلني فا ك خ    النار والعارَدِرِ

ه  و به والأ صار  والفقيه املقد    حتيوش مأ ـا بشار  وانيتت ث ابلنا وم
  د وبوحسني مأ ا هللا اللك نيتنجار  وابن نياق ورن   قُ  و  عونات ُحضار

   مجو  ااوا ر   جنود مأو  مأءوار  القرب رام والأبرارءوث واقطاب وا ا 

 مق هبم لكهم    رص رن  و لمك جار  ،ني هتتف هبم نيارفارم هسمعو ك 

      امل اره ملن غارراخيلوه ضاي      د بعــا وه يعتـارفا  ك الفــــارس اجلو
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ه      وا ا وا الوقت عندا علمهم رس واهجار يفراهل  بقصاا الأع ر ون قط ا 

 عوا ه و و فيه ط رآأ ينظر النوا ب  رن  يا فيه ا  مألقا بشقه تناكر
 يفتق  رثا رن مييس عأ الضمي صبار  ار ت اف راصلإ وا،هر رن النو  ِ،هوا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 نستت فر هللا ونستسق  ءز ر الــمطر  فرنستت فر هللا ورن هستت فر هللا ء

 وىل صاحل رن الصالح رعنا ح  رض   ر     عيىس ومق ومع  مق ورقد  وبن 
   رتف  ىل       ب ا مسراره وااره ي       رن اكن خا  ورن  و   املال رشتصر

 رب ا ىل خلف رسآأ رن السوا،ا ا ىل ر  ءوث ا ،رتا   رنا  ىل واد  عرب

 النعامي ا روالناس   خ  رن ااا   مر    متيس مجو  النوايح  امخه ابلث  

  ر        جا مك ورجال التلكفه والنظ   هسد ابلسد رويف  نيدد راثع         ر

 العرا ُرهما و ع        ما ىل راينت ر  راعاد  طم  حبو  فع       لها هشتت ر

 در        راطيـــنا مأيف افاعتمك جتيل ال   واحوالنا لكها اينه جب         هٍر ورس

ءتفرر  افع    ا ىل املوىل ذل ب ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 حن رثا را  ح نياحت  ابلِ نا   الومسور     ِْإ وعيل خلنا   القول د رالف ور

 ور  واومسر به مأواكر تهمسر رن واكر اذل   وحمِكِ الصوت حيصا يل بهمسره رسور

 ور  الزرن والعص   قاد  قـــََد  قيا   يو  الندى والندا والفتإ يو  الق رور
   ابلصدورـمأقيض هبا مأوطار وهللا رطل  يل   ال نا فن وادخا ابل نا   ب :ور

 حب املداريف والسمره و ح احلجور  عند امل ا  رعا  صادره رن صدور
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 ور     فاا  صاحي رن الناحص لواي   إ بن   مأ ظم به مأبوات    در خلطه اهور

 به صا فضا رن  ت احلجب والستتور  دورــن صرن املوا  رعا  صادره ر

 ور   علوك ابهلل وعاول عيل يفجت           ور وقلت للعاد  الباد  عيل ابلن  

 ور  ا   عأ اان را    ب :وره حن  ا و ف ا وورا حتنا َ  ــــوُ ْف َعن

هل الرنيول الي  ور   عا  بشا  واب    ريا  وا  دور      وقدويت نياديت م

 دورــــه الهـوالعودروس املسم) والوحتي  ور عطانيهم وابن نياق جابر ن ال س

 ور     وخنتصم عند ،امك   القضا راه  نا والنشورــ والوعد حيث التاليق بون 

 ور والظن   هللا ي فر و يشنا ا  ه ء     ف  ور    ناا يفبد ،د هس  و،د ابيي

 } وقال رضي اهلل عنه {

واجهر       را ا اار   اللوا وابللوا ف  
1

  و  الأويرــعأ حم

 ار    وا ح هبا الأحتناب واجل   وال بن  امش هجار      قآأ وءن ب

     ر  ءـــار    ورود ا رن ب :   رار  مأبوات رنظوره قوا  ِء      

      اكر     عرضها ميعن ابلأف       رفه واداكر    وقا ملن   رع   
 اكر  ر  ال وا  ال ود الأبْ           وصف   ن الوصف  ور النوار

 و  الأ يار        رنو  قلوب الق  ارـــو  متت مأخالقه وخلقه وص

 ارطــــ  وانيتنان    برق الأر  ه رار      حي  حتعوده لوا وهج

 وار    عسجد رنضد صبه مأط    ار     والعن  حميل اباق  واجله

           ار  ظرته تِ     بِ  ىل  ظ    رن خالص الفضه وقلب النضار

                                                 
 له ) هجرع ( كذا يف األصل ولع 1
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ىل مأرا ورار  ر  ابيـــ ن واهسار   ا ىل احل          سوا رن السا،ا ا 

 ز ن وا تـار   ابطلب وصال ال  دور   لوخ و  فيه ت  ال        

        رار واويفده السادات الأب   زار واقسم بشتوخ  بوحسني امل

        بار   حسني قامص ىل حَت      نار      و ص رويف  عظمي امل    

 د    ىل رض        رـــورقص  ُده الض ر     ا  ه رىن قلا وِق   

          ار  وقلت مأ  جاره ولوحت   هارـحمكت   عشقه ب خل  الع

 } وقال رضي اهلل عنه {

 صوات وانشد عند مج  احلضورلأ مَسِِ  اب  ي  ال ورن واملوىل     مق وعيل ء     

 واطلب حتزيا املوا ب رطل  ابلصدور  ور    واجس  بقويل ملن     املعا  عي

 فور    عساه  رمح بعني اجلود فا ه ء      ا ال  الرا ق الفال  صلوب الصخور

 و ا وال سور     عأ مجو  النوايح عُل  ور ين  حسايب و زيج   راب ا ثع

 ونيار  الصوت قيا الفوت ِءر وءوور  ور  ا  وغارة هللا ضاقت واكلمت ع

ه بال َصده  واثه ِضقن الفـــقور    ورزنل ال وث وء   وور   و،ايه ت       و هللا ِبَرِدِ

    رقووت الظهورفان الوقا ابيبل        ور   فرج علونا و رج قيا جا ر ه   

لوه الأرــــرا،د  ن  ا ت ومأرا ال   ابطا و ورويفلها مأيف   ور  ا غ  رن كرحت  ا 

هل النا والص   مأ ت مأ ت ورن يزنل رن ني ه الطهور  هور   نيا  حب  النا وم

 رن ايف نس واجلن وارالا الس  والبدور  هور     وىل صاحل وقامي   ا فا والظ 

 احلال ءث   احلال واطف اا ور وعاق  ك العسورــــا وفـهبم هبم و هللا مأدر ن

 نيتنات مَهِِ ال  هَم وا طا احلزوريف  ارن حر   ور اعه تف ــــقالس وامسباد اعيف  افها اب

 ل  ابلصدورـــوا ت القريب اسوب املط  هورـــ،ااا ال ر  وال راره راتيشيإ الع
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 ور    عوو بك رن  ران الق:ط فا ه يع   عوو بك رن او ات الستنني القرور
 ور و هللا بنف ه رن النف ات و واا ي  بيس املصاحب ملن صاحب وبيس الشعور

 ور        غاره وااره بشاره ابلعـــ ره حي  و هللا بنظره رن الرمحه جت  ابلسفور

 بدور      خف ة الرب راجا ابلعجا وال        ر يدور  ل  امسإ قيا ااور جعا هبا 

ا  ِ تلَف رن   ور      را رننا   ويف قـــدر لوِه الهج  ور  اللُكفه ومحا الصيِقدأ

 وصا و هللا عأ الوجه الوحتيه السفور  وا ت رامح ءفورلطفك وعفوا وفض  

 الرمحه النعمه العظم) الرحمي الش ور  ور     عد اليل جبا ه نستتق    الهج

 } وقال رضي اهلل عنه {
قاص دا  ورة الش تو  ال ي   ني عود ب ن  هه الأبوات   ،ال مسو  ه  

عيىس معود اا  ن واا و ا وال   رة ، رستس قيا   حت ع   ر ن مأ اب ه   

،ال ضو  وجدب وحقط عا    مجو  اجله  ، و ار الشتو  املهمسور ابللو ا 

و رحتوا رن البدل وق د كه رت عالر ات القي ول ، ال وص ومم ا ىل قي دون 

لوة الربوع لعلها احلادي   ءوو  ِعشا ابن مأنزل هللا املطر   ت  الساع  ،

اثنتني ونيتتني ورائ  ومألف فق ال  1162والعه ن   حت دى الأوىل نيتن  

 : 

     ر   واتوخنا الزا            بن عيىس    واي   

  ال كا ر  بني امل               ال ال فاق  صوتك ر 

ح          ابوت   وصاحب الت      هر رن النا ر   ا 

وا را     اا    ا ر   رن حت       ررت    ااوفه ا 

      ر    رن قييل الشاع         ول وقد تقد  ق      
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 ارض        وحت     ده احل     ك  يعتب عأ رثل   

 اا ابلبامسر            وحت       رن ابت   وا       ر

حتت   ويفا ثنا اا               ر  ابرص هد         وا ت ا 

      دالنارص  الواح          واطلب رن امل     وىل

   ا ر      واملصطف) الط        ا مسه  وادعه حب   

         زر املاطر  وي          يزنل علي      نا ال وث

             افر    ب  لمه ال      ز وي فر ال               

                 ا ر احل  وينقه   ربهويفرج ال             

             ابر   و و لنا     مأح         والنا ضاقت

    ر      حي  ب  كا     دوقولنا  اي                

       ر     ال  واجلا    لويف مأنزل مأدع       و 

يف ا  ه ال ر                   ول  راقلت  ها الق       ر  ا 

     اور     راعاد   ع       ــــ  نيوا ت احتصد 

  زن والتاحتر   وال            فا ك عريفت               نا

        ارض    املدرا احل     ورعدن الرب           ان

 اد مأ  صابر      راع          و ـــ ضاقت وقال الض 

       ر   و الب:ر ولزا         ها ااره    غاره ل       

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ،دى هبا مأ ابه   ،ا  مسو ه قاصدا  ورة قرب بع ك  

 الصاحلني رستسقيا لل وث   ،ال حقط وجدب : 
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 مأنيقنا ءوث املطر  وءواث املستت ووني                

 وابنه الستود عــمر  دــــبر   الهاد  ع                

 } وقال رضي اهلل عنه { 
هل بن مسـ           ومأبو نيلنن ابعبدون هسم) مع  حب الصق  لأجا ابعباد وم

 رن قلت   قول راخالف ولو اكن ض         فام رروءه وفام ُود وا  و     
ىل مأرا من  و هللا عأ روس دوعن رن دفوق احلج      ـــرن احلجار  و و عارا ا 

 وفاا نيتو  عر  هسق  بالد مأ  ني     و ر   امخلو  ا ىل ر يه ا ىل بن     ا ىل 

    راقول رمثر  اكيا خنلها واملط           بالد الأ يار وا ا الفضا راقط غ 

 دعوا  والشا د الشواا هسق  بد ر         بالد الأ يار فاا ىل وص  ور 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هور   عَْا ل  َخ ه رن  ران اجلور واجلي  هخ      هللا خ  عَْا ل  َ زمح  خ ة ور

 هر      تواطوا عأ الباطا وتبعوا ثوا    رهــــ ران رع وس مك به رن ه  رن
 ره    واع مم لكها د وا ب   م                  كلموا رن اجعف و رصوا صاحب املقدره

    هره   والعوب وامل ر والسآأيه بال رع  ربه    وامل       حرفصم الع  والتخهيا 

     ن وراع ه     وِقا ايف  صاا و ح  ا رستتوءره     صدورمه ابحلسد وال 

ع  ِخ ه بال ط           ع  الع   ه   وبعضهم يدأ  را ليس ا  ه ليشس رسدره ويدأ

ه ِ رى امل فرهو،انيب  يه ب  هره    والقا ع ره وراد  والنسب هش   معا َجده

 ا الهه     ااعوى و   وقال   قرَص  ه      ولو مس  رن اقيقه ردع  ءَ     

ن الستواده ل      فره     را  بلقفك ويف الضبه ويف اجله       ها عاده رن املفخره   ا 
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 مأومسره ا     ويِف مسر    رضا رن غ  مج  ربه   العمل واحلمل والقرطاس واحمل         

ِِ ا  ه  املاكر  نياد   رعههـــرن جا هب  هره لورع والعباده للمال رط       ويِف

 ا خ  اا مأمثرهـــلو اكن رن اكن يعم  رهو     أ هبا رب الس             ورن 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رثناته وقد خارره ا العش     ختل        ه ر    مح بيل قلا بعشق  ر     َ    وابرزا

 ره عهل فيه ملا ادرــــواا ف ا افه و  ره       وصار رن حرق  الفرقه عأ مجم

 زيفن   حمرضه   حت  َ        لها فاي  ال   ة متت مأربعهه        و     البدر لي

 وره      نيتب ان خالقه و ح ن و  ص  دره       ءزال يصطاد ل نه قنص حـــي

 رب رسخره   وه العوراح  با ونَيــــم   ه     الألباب مك عاقا  يك حنياِلب 

 هرهـــويِف حت      موا اذل  مجأا بين رع   و رارعك عمل قص  قيس   حمرصه

ىل بن  رثهوا رث ُ        و   ره وال را  مأ ــــ  دره     وعاد ابحفص و  نيافر ا 

 ر رام واومسره واحسب عقيا ابن عار   هره    والشتو  ابنيها عنيأ ابمعر جم    

 هه املعرصهــــ  مج  الأعصار تعرص    رثه      وعاد عرابن را ىص رن امل   

     م مأكهره  وا   واله راااه احل ي   ره     وىل رنصب و  قامي وقد مع     أ 

 نش رهط  ىص حنــمده        عمته راق  وره    جعوب كرمسوب   تصو ر قد ص

 وىل ورن   ــــفره    وويا رن ه د امل  رثهــــوامحلد ابب الزوده رن ا ره مأ 

 هزيه ادة عهابه ويــا رن ينرصه

 } وقال رضي اهلل عنه {
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نشاؤ ا وقت الظهر ي و  الس يشت لع   خ ارس    هه الأبوات واكن ا 

ث  الث وني  تتني ورائ    ومأل  ف و   و  1163  ا  هر حت   د  الأوىل ني  تن  

حلاحت ب ارن بدل ال رابمل ب دوعن وطل   عقي   ره    ، فل   اكن ابنيارح 

و تال  ا ،  اذل  فوق روض  ابقطوان مأرال ا ، و رحت و ر ن هللا مأن يقيله ا ا 

 ومأن  رمح املسلمني مأمجعني و   هه : 

       وايد ينجيل وا ال در  هللا  رد الع   د مأ تب  ف حرضــ ات القمل ومح

 جر    ورب غاره كزيا السم ه والض  طر    ه وامل تصفا وتصلإ بووب العافي

 ي :ر للعيشه و،د نيار بر ل ،د نيار ل        ك در ال ون والعرابن راحوا ِط  

 ُعَورـوربنا مأدرا ونيارإ قيا كشف ال  ورب ضاقت ورا الصرب رن قد صرب

   السورصا ــــا  ك ابلأر اق ضارن قُل  وا ظر ا ىل ا ل  وارمحهم ولو مه فَجر

  و رعا د ويفجا،د  و مأيِف به    يف     ر     وعبدا املهتجس ورب ابذل ب ق

 دريل قـــــــوا ت ال ين القو  الرا ق ال  فق  رس ني فيه الضعف ابد  كهر

 فرنستت فر هللا ورن هستت فر هللا ءــــ  و هللا بنهان   ءفران ،ارض حرض

   باديه واحلرض   نستت فر هللا ع  ال        درنستت فر ا ن ىل رستت فر   الر ق 

  رب  نستت فر هللا ملن يعما رعايص      نستت فر هللا ملن قلبه عأ اذل ب رص

 نستت فر هللا ملن قرص ورصرص ورص   ر   نستت فر هللا ملن ورضأ وغَ  وَض  

 ك املنت     ظروا   ورب  ظره فا  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ها احلدو   ،ال مسو  ه قاص دا  ورة الش تو  امح د ب ن ني عود ابلوع ار          

 مج  : 
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 وال وث وحملضار  واتو  ابلوعــــار                  

 ارـــيزنل لنا الأرط  نيا ربك ال ـــفار                 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ار ىٍل رسا       ب ونا نيــــمرمه نيحتينا   در  ورى ا ا ااحيفه اورمه يفورىارا

 دع قالوا ا  ه ابلع  رب رادرىــــورن    رى     متاراوا رادرينا وش علام حت   

  رى ا وطونه ث دــــو هللا عأ ري  يفع  رباـ دوا رن اليشسط اك ه  ا اهر ال

 ويِف ق   راا جح و        رامه    رن تص  را   بالد الأحت    واد وا ا املعرفه والقِ 

ن اا نيتب ه فرا ءرب الرضا وافرتا  ويِف تف               قه بلكمه لودر  راقرا  وا 

  رى  ويب ك الصاحلني اللك وا ا القُ       ربا    هشتنا عدوِعرتته ال را  ال       

 را   يفحول رن وا الصوافه واجلدل واملِ   وين ر ا   را و رن ر املن          را

 ول   هلل   راص       را  ولو نييل ق  رى  لواكن رصطان راا راحترى راحت

 ابلِ رب والبخا وارىس راخياا الزرا

 }وقال رضي اهلل عنه { 
 وىل رن  و يبا  وا ال       راره  زور  ور   القول ر ور واملشهد بدا فيـه  

 داوه والشت  واابورـــوالعمأ ا احلسد   ور همال يُع      ِوِل بقول املب ضني ااع

      به والنشور  قُساه راحيستبون العاق    قور     ِعداه ابلسب وا هبتان رثا الص

    وور   طوااهم ىل حستنه اايعه ِبلخُ   رن حتور مأرلهم   اا وا حسدمه يفور

 ح  النا راب وا رظهره لو مه حضور  ور       لـــِـَمود يفدون يهمسر غ مه ابذل 

     املني الصدور   وقالوا مأِرِ  وحنن الع    ور   قد بدوا  س   رثواه   ابلن  و 
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 ر  والظهور     و  عوا  ومه بيت ال   ومك حترى   عيل رن كمل حتوره هور

 ور      مأ ف) مجو  ال يا ر وال رب والن     مسربال مسرب  ايا واب مص الصخور

    فور  وحسيشنا هللا اك  رن توىل ء        اكم مسسور   عظارنا للعظامي واملع   

 ص رت مجو  املصايب والفنت والهور  رن بعد قتا ال را  الطا ر ن البدور

 رقدور فارت علوه مأرواح رثا القدور  ور       راعاد  عبا بشاغا بعدمه لو ه
 جا،د  فورنيتوف مك رن  ا قد قُتا رن   را رن قىض هللا حلد ري  ولو ،ا طور

   نيورــاقِوه الأ ار ابملنشار رن ء  حيىي حترت فيه قصه بعد مأبوه الصبور

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 راره والزوره          وحتينا ابلظفر وال   ر وبرا ع ره     معر  عند رشهد مع

 ابيف ااره د      وه د فضلنا و  تق     راره   وبعك الناس ين ر علونا ابحل    

 د   ساره      و  تدبــــ  حيسب فواي  اره        ورلق  هجد  وا بب رارنه ر

 واه حيستهبا ض ره         وهجده مسسب د    اره     رــعه تطويا را،انيب اا وا عي

 واقب حت عتك الستواره     وف ِِر   ع  ارهــــ  در  ويف     ورن حهبا حق

 دمه وانيتتطالوا ابلقهاره        وبل وا هج  راره      رهتم ءومك قد افت عرابن ء

 ان   ان التجاره       و دروا بعد راب  ارهـــوييل الأر  ِر ءرقوا و لوا   العي

   هرًا يفِ ياره      وقد رالوا رن املال ق        راره   وعند املوت قروا ر  طعم الق   

 ر الزيفت ءــــاره      عىس ءُفران وغاف  هاره      وغابوا رن ربوع القرابه والص     

 ويفحيسب رصايب ملن قد عاب جاره  ورن يفيعتقد ينتقد   ىل ت           اره

      مراره   ويفخيىش رداف  يطيشن ال    اره     جت  حنوه جترحتر و ستصد  وحت

 ارهـا صم ءوو    ىل نياعه بسوح   اره   رن اجلند القو  اذل  يدرر ر    
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 هاره      مأرا ِعرتة حم        مد وحزبه والط   ارهـــ ا البصاومسوف الرمأ  واملعرفه و

 وه رستتخارهــ د  ي ــــوصأ هللا عأ امح  ارهــــدا ه  فـمه مأ ا احل  واحل  حُت:

 ودا و ارهورا،اد  ،دى العيس   الب         يفحت بشاره   صالًة داميه لك     

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لهي  ني  ابلهامش  جعا ب   د ،ارد مأ ا احملارد ابليششاره      حمــم     اره       ا 

 ق   وجارهو    عأ راقال واا الـمُ ط  راره   وفك الضايقه ابملطر واطف  احل

 ر            ارهنشوره واملطر واحملِوِل       اارهــــمأيف و هللا ب وٍث نشآأ رن ء

 ك  ينات اليششاره     برمحه رن رراحـم  وال راره      وكرمحنا ثا عاد   الأح  

 قريبه وقريب الفرج جعا ب       اره

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا افته  زول ال   عَا بن حسن قال َافِِ     ورة معر  درــــاتو  املشاخ ا 

 و ت رن  ارمه يُعط) رن هللا كفر  دوه املشتصرــــوابنه حسني احلبيب الق

ن اكن   غاره ب ونا املط         وع  ر  بالدمك وحيايب  ر ا اجل   ر   ونياده ا 

 ا رن حرضــعنده قضا ىل ،اجه وِءن   ر   معر  ورته رثا احل  واعظم وب   

 ربـا يقمِن  ُ ــــرا لهو لعونا  ريف النخ  درــــو ت رن  ار قاصد رعتين واحن

 ه املطرــواطلب لواديك افه مأبطا علي  خاطرا وبوحسني مأحرض وحط النظر

      ر    افها    ،لق  البارق و ر الوت  درــــك بـدعاا رقيول عند هللا وروع

 دا وقوت النه     هم حتِ رن قوهتم  ـَم   والناس واتو    و،  ونياع   طر

       ر ا حر حتر   ا ىل ر  واللوايل ح    رت    ابلق  ِ      ا ىل ر  واملنا ل اكنيفه 
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يف ايف ثا واحلرارا والُظ     ُفر والِعه   اد ُافنا اِ رَض      ا ىل ر    عنا راع  ا 

     و ني خ  اليشه    وجدمك نيتود ال    ف) ىل  ــــوا   لمك جاه عند هللا  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ها احلدو   ،ال مسو ه هس   و وحت ع    اعب ِنسم قاصد ن  ورة           

 رتعبد الشتو  امحد بن عد العفيف   دحتن عوبون : 

 و الواد  املشهور  و هللا عأ عوبون                  

 اب واء احلوا رعمور  واد  عــمر يف ال                 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
مل ال ووار وارىس رزار   هار     صوإ بقوره وبياا مسراره حت           عَْا بن حسن حوأ

والقاه للخل  حتنه بعد راق     ر  ــار  ار    وقا  جده معر قيدو  حتنده وث   
2
 

   ار    نياده ودو  وفقرا والُقُيا والتج   قصدوه الأ يار والقوا   عروضه دور

 ارـــمل دامي نييــــفيه التــالوة ودرس الع  ار     واجده اب هب  ونيوق فيه الـبضاي  

 والهح و  ههح ا اطر بقصبه وطار  بارــــ وحرضة اذلمسر     و اعوع ال  

 هار   وا ل    صفو دامي لولهم والن       دارـــوالظا ر  وااحيفه والربع والــم

 لنب رن حوا ابحللو دار مأحتراه ربك  عطوه طب رن ىل ضـار ءوعندمه را

ر  صار  وا  ب راا املعت  رن فت به قر  ،ا ه يفيدِوِ  ح ونيــاراق رو      ا 

     ار   واجلابوه السقايه رطفيه ىل ح     رار   طب احلَُمه يه ب احلُ  اهاده ق

                                                 
ولكن مانسمعه من احلداه هو : انر ،  النسخ اليت مت النقل منها  : والقاه للخلق جنه ما قر  2

 والقاه للخلق جنه بعد ماكان انر 
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 ارــــونسا ويبان   فر،ان خاد  وحت  حوا النا رن  هبا حص قلبه و ر

اتصارــ قيا ق قيب رن روس 
إ
 ار     مم خرب   ن و  ن النظر وا تـــي  د مم ايف

و  مم  بن   ،لفا  رن صدق   اا واويو  الع ـار
1

 اروااهد ور  ن الهجــــ

 نوار   ا املعا  والقلوب ال      اوبعد و  را ابر     وقا ملن اب ابين ر رابدا ح

ن سار  ختصم وق      الع ورن  ارـورن   ا  صاا يفحيسد ويف  و ي   ظا  ا 

ن الصفا والعباده حيث اكن امل  ارــــيــ   را   ايِف ملن   رعرفه واعت    ار     ا 

 حيث ا طر   اخملاطر للخواطر قرار  ارــــمأرىس راكن املاكره ىل حمبوب ني

 ن اا د وابر    وهللا عيل وهللا الرمح  ارـوحيث حر املظاف ،لو اتبه العق

 ا ونيارنــــ وا  ه افا وانشدوا رن قد تع   اكرــا  ه لنب   عطن حي  ،لوب الي

 ون اافوا هجار     وبن حمميود وابن الع  اعه قد اهد يو   ارــــعلو   رمي اع

   النهار       وابعيل قد  هر ومأوىف حب  ارـوالعقا و    ءو زه رنه العقا ح

 ارـــدد واحنصــــنصي) فاا عالو ِعد ا را   نار        ومك مسرارات اب ت ورفي  امل       

 ده والضـــ ر     واملشهد الوو  فيه الفاي  ارـوالقول حم و  عند  وا قدوا وبص
 ال ون   عون مج  املسلمني اِ ــوار  بين عأ مخس ك ف  رن عرا وانيتتخار

 ينقطعون فاا ر        رارص  يو  آأ وامل  وار   والسق  للعاطش احملرور فيه احل

 ومأران رن خاا رن يفخاا  ٍر وعـار  نس املوا،يش   لوا ا ال وا اارمأ و 

 و ،د ين ر عأ اب  بىن وا الَعوار   ات مأفتنا و وإ العقا واملستشار
1 

   نستت فر هللا    د  وان سارـــوا       ىل دار ــمأو  ره ا   لأ ا ا 

                                                 
 ابالباء املوحدة من حتت  .  زبن  1
1
   بعك النس  :  و ،د ين ر عأ اب  بنا وا احلضار   
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عت         هارو عتهر لذل  
إ
 ونستتقيا املهمين و  يقيا العث        ار  يقيا لنا ايف

 اثر ءوالف  صاليت عأ امحد لك     و 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نشاأا مأ ه ق ا  ب ني وف                هه الأبوات وُ نأ مأوائا راقا  ، واكن نييشب ا 

واار ار ، واتف     ت    وم  ل طا ر بن راحج اان ببدل  و نن و  رث في ه ال و ار

الأو  ططر ا ىل بدل  ونن وحص لت     بع ك اللو ايل رؤو رزجع   كه ر   را ا 

بعك عفاريت اجلن وحصا بيام وبينه اتبه القتال ، وكأ ه مأرس ه وح و  حت ع   

  و  امل  اكن فق  اروا ررع  وبني و   و ق  امئ ، مث جل  س بع  د ا   اللو  ا ومأنش  آأ 

 ثالث ومأربعني ورائ  ومألف فقال :  1143  الأبوات ال تو  وو  نيتن

 ا و القاصف الـنار      فقلت وينك تي  ال نيار ــــالبار،ه افت رشهاب الي

وا اب سم  مأ يار    ب وت  ي       يل دار ـــ ت ابل  وعافقال  و را    نن ا 

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

 ال ا   يل في    هاــــقصده مي:ص رحت  بنادي            هاهللا حتعا للبال رس ن 

ن  نت به دار       قها وعاصاا      مأيضا ومي:  رناف           ورد   القرءان ا 

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

هــــ ا القنااب   وه    فقلت ل اا وواا ع                     ا والصوار  يح رن ِضـِوِ

يفق  ا ونيتود  حتــــار       ل ن حمك القض  ه ــــال وا القول قلته صدق قلت ا 

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

 وق به رايض    و  قد تنصب ويفطل  ها نيوى القايض   ويفنييشب راحترى في 

 ال الضـار      مأقيا علام    نيتب  ا   يف   اللواح  ويف   الساب  املايض
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 نيتب  رن رهبا البار وا   علاا 

 اس     والهب علام رن اع      امل ي  لَ  للناس  يفاكن   يوره َح           هللا

ن اكن نيلمت رن الشوفات والعار           اس ولوته الوو    نيا،اهتا راح  ا 

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

 هول  املعتد  ا ا ن اخمل        العاد      وف  وا املروولمأهش هللا مألقا العرب 

      صف دينار      حيمك  طا لو يق  هول     جا ا ودينه ملن جا ابلراا ري

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

نيتتخراج     و،انيب العمل ابله  مأقيا يطال  بال رراد   املا        اج
إ
 هره وايف

 حمدث ويفحنو  ويفق           ار يف و   دحرج بنفسه  ها   الهاويه دحراج

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

يف ا هبت وال ق       رب ِصدقه     عدو وعاد  ورظهر للع   ه    وهللا راحيمك ا 

 ولدل و بدينه   امل              ال اار    زقه  وعنده امليفبقات مأنيها رن الي     

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

ن العرب قالوا   الفق          وه ه   ب   عمل ويفطاعه ويف    ِ      و ته ا                 ِوِ

           اوه مأ ه النار  يفاك مما  ط          وه    و  هجمن حتزا را حتر طي          

 وا   علاا نيتب  رن رهبا البار 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ادر  وعبد الق        واتو  حم  اا ن                  

 للواد  ال       داثر      ر غاره   وبن مع                  
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 دررــــبن عبدرحـمن والعطاس حبر ال  مل روب قا وعــمراعَْا بن حسن قال و

 ر  قلت   هلل حيرض حرضفا ك   قطب الزران اذل  فاقت صفاته وبر
حيرض رعك يو  هتر  قيا رد النظر
 ر      حيرض ر  قدرة هللا   نيدد راثع  1

 ها وحرض ورس      ط قد ،ا فاا وحو   قر   ونيامسن القريه الفي ا هبا   ر       

 ر   و  هبا مأويفد   ر اه تبعوا الأث      وارست مب:واه تآأيض رثا برج القمر

 ر   رثا احلسني اذل  ُحستنه ل  ه خف  الطوب طابت واينعت اب مثرجشره رن 

 رب      حسني راافت رث     را ه ع  حسني به  حسني القدوه املشتصر

 حتند  وجد  وعند  ابحلضور انيتمتر  حر   و زن  وعز  عند لف الزرر

 اتوخ  ورن اتوخه العايل عال وا ترص  ايل ونَي   فرَتـلوغاب نياعه ضنا ح

 رن يو  افته ني ن َروع  وُروع  بدر  ول را  قرص  ورمأنيه ا   بسعده ط

 مر  عطوه رن هللا لنا   وقتنا قدء      ز ر بدر ااويج اذل  خيف  ضواه ال

 ا،زتر واحتجررستت رث ا   ،انيتبه   ر      ومك ءبطنا عأ لقياه راع  بص   

  تدر   رن اا تعاىل ابل ر  واق      ييفتوه  د فيه ور    والفضا هلل و،ده راحل    

 متطر عأ الطني واملا والشجر واحلجر  هر  عأ اللك رن رمحته رثا املطر

 ون را ترص ِ عم ِ عم ربنا   ال              رن ا رــــه رـحنمده نش ره والنعم

 ا ــــربد امحد محود الصايته و           ع    اليشهـــوصا و هللا عأ اخملتار  

ه  و به صالًة لك  ،ني ر      يض حول رشهد معرآأ ورارسى النور ي  ر     وم

                                                 
 وبعض النسخ ) حيضر معك يوم هتري قبل ملح البصر (   1
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 بر   الستود عـمر  و هللا م ون ابلـــمطر               

 غاب عنا ىل     اتوخنا رعنا حرض               

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ورب الأرابب و هللا يفجترب صبور  جد وءــفورالفوت ونيار  الصوت قيا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 د  واد  معر         و ص واد  مع  ربــــو هللا عأ الودون والها  حت    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 فورر          تفرهجا جباه النا واذل ب   مأيف و هللا حب  اذل    جا عأ الطور 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 والوعد   نيا،  ال ووار حوط  معر  فر    كزودوا للقناصه وابهوا ابلظ     

 } وقال رضي اهلل عنه { 
أ             رْ      اجلاه رن جاه ورنجاه رنجا ِ ِط         رعل  ابلزباق الزفر يقــــ  ُرول

  فا للمال   ىل  يبه خير   اجل      عأ    اه دوبه ررص   ا وبه اجلاه رن  رحت   

     رب   وراوق  رن  ا،ه والربَ  راي      ر     وراوة احلمك والراوة حلررــــه ت 

 را ورن ميصر    والعسب لكـــه ملن يع    اله را شتت ر   وقمي  اا  واجِلم        

 ه ِدر       ر تُول     أ  بيشي  السوح ِعد ورن  قر     وقـَـمي الأعقار والسا،ات به يعت

       ه رن املعته  وراوق    يد ااول     تقر    جاابلسيفال اذلرمي ااا  احمل      
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 و ايفأ  طر    وفيد الأوقــاا لكه را    ا رن   ــــووصلهم قط  والفايد  ن

 د رــالهند ُ رُضه قط را ينور سب   ا رن نيهرــــواحترة ِقراة املق     ابر وعن

 إ رحيه  ف    ر       ورا حتنا رن جما  قي  ه والقصب ين  ــــويحتر القوت لك

 اجلنب وابعد وطرجا ب حتوا ب ووات         ر لف ا اذليك اذل  اعلوك ابهلل و

ا  ت هيك رثا اايك   راس  ر   ها اذل    احلروا احلارضه قد ُومسر  ِقدأ

 لو  و رال الأرا   نيهنا ال نا يفتقر    ورن به كفر  و قد كفر را و عأ

 مييس حسود  ن ود  ات رافيه رس   رجه مسستبه ع  اوصاحب اجلاه يف را

 رب   ويفيبا ،د يواصا ،د ويف  ي        رعا ن ا ل  يب ك   املال رن َاهِر

 ِور    غ   والزرن قد ِع    يقول راعاد  هِر    رن  ار غ ه تبادا   مب:وا    ِ      

 هللا يوف  و دينا طري  الز             ر   ه هستمتر     والقصد لكه طالب اجلاه ل

  ابر املن  وا   نستت فر هللا حت        ا  به ينترصـــيلطف بتوفي  رن قد ق

 درــورعط  اجلزل قابك فضا دامي ي  رثوقابا التوب والساكر عأ رن عــــ

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ار     ونسا ونيني و،ارمي ،اف اذلر     مر والع ر      وبوعيل ومعر ووا الع

   ا  ودار      والقا عوا  ر  را  وح      لهو  و  حومل ال ووار رن ىل ضاراو

 ا ىل النا جدا الهاد  اذل  ابب غار  دار ــــا   تُونيلت بك وو  علوك امل

 د ونيتو  اكفيه اب      توار       و و ع  لوة رُسى خايف ال فار وا ا ال وار

لونا و رح            منا علونا ي ار  وار    ا ىل هللا الرامح ال افر رقيا الع       ينظر ا 

 وده اب صو  ال       فارــــ ويفيواخه عي   ار      ويزنل ال وث هيل اب ضار ال ي

 رى مأ صا   الو ار   فالكزر و ره مأ   ار      رونيهم والعق    هعا عقوابهتم
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 زار   بهمسر ا    ف روىس ومأبوه امل  قول هللا احل  والشا د عأ احل  ابر

 دار ــــد ا ويف ايف حنــَوْ،الن يف   ُرصع  ورب ورب و هللا ضاق عبدا و،ار

 ابلبوس  ستهبم عأ حتمي صـاريبوس   ا رص صارــــوىل رن  و رعه حمقه له

ا را      ا لله فاا بصــار      معوان رن      م مأيِف عسار       رامه رياني  برأ

 راك ر  الضوف يف را  رعك   حوار  دارــــاا املـــويِف مأرا رزرع  الأ رى عل

وا ،اورت رن ايف عتهار  الشواردت ــِ  يففــقــــوالهو  رااا قف      تصف  ا 

 نيتنات ايف نيتنات  ر يف َ اعلقت عأ الناس رن   ونيار  الصوت قيا الفوت طال املدار

يف العهر   ايف عتهار  ارــورامح الرامحني ا رمح رن مأو ب وحت  را  معا صاحل ا 

 يفعاد ،د خاا رن  را ويفخاا عار  ار     متت ونستت فر هللا رن  طاو مسي

 } وقال  رضي اهلل عنه { 
   هه القص  ودة و  ر  د،ا   ا  توخه ووااه احلبي  ب الش  تو  اله  يف           

العاق الصو  اهاب اا ن بقي  العل ء العارلني : امحد ابن اتوخه احلسني بن معر 

العطاس ، وو  مأ ه يف   القراءة علوه    ت ب عدي دة بع د وااه حس ني   ب دل 

حريض    ، ف  اتف  مأن احلبي  ب امح  د  ط  ر
*
 اخمل  اطر ر  ن حريض    ا ىل واكن  و    

دوع ن ومأبط آأ ب دوعن وتعطل ت الق راءة بس يشب و  وط ال الش وق ، فل   ج اءه 

اليشش  ابن احلبي ب ض وى ب دل حل رو  ر ن دوع ن وابيص بإ حريض   مأنش آأ   هه 

نش اد  1140القصودة وو    ،دود نيتن   مأربعني ورائ  ومألف و  رن مأوائ ا ا 

ن حس ن ب ن عب د هللا ب ن حس ني ب ن العبد الفق  الضعوف العاحتز اذللوا عيل ب

                                                 
 املخطر هو السفر والتنقل إىل املناطق لزايرة األهل واحملبني  *
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 معر العطاس فقال : 

 ور   يض فيه هبجه و آأ وابت ريشسومل ي     إ بنور البارح القلب يفحت   لواي 

 جا  خرب رن ِقدا ل َ:رو  وقت الصفور  دور    ه مجو  مأ دار ا وال  واجنال ِرن

 رب ال سورــــاق حتــوفيه للعاا  املشت  دور     فيه الهنا وامل ه وانهاح الص

 دورــــد مسرمي السجاو واا بدر اليــــمحمأ   قالوا توصا حيوب القلب  ور العصور

 ور    وعند راررت  به   النوايب حي    رنور القلب و  عند املصايب صبور

 هور  واا اذل  قد  به د واه خلف الظ   وا حسني ايف را  القطب ،رب احلبور

وا حَتنأإ ااايج ِلورِده يث  دورــــا ا يـقف واقيا عأ طاع  املوىل  ور   و   و ا 

 د ِاُ وا ااب    ور     العابد القا ت الزا   تور   راتعتلوه املال  وال سا والف        

 وا رض رن الروا وا،أ رن صبيب ا اور      الطي ورمأمسر  رن الرحي وا  د رن 

 واطوب رن الطوب   ر اد ا والصدور  وانيال رن الهح هيل رنه  ح الصدور

 ور   قلنا كرى النُب وا قال النداىم حض  ور    ويو  حتيناه يهمسر   حتــــمو  اذل 

 ور وررحيا ورالو    السها والوع   ور  ورس نياعه كفر  ا بش ر الش 

 دد را ب رحي النشورـــوررحيا بك ع  مر  جس    الومسورــلقاوررحيا عد را

 ور   و زن  ال ايل العايل  يار اذل      الصو  وقت الس:وروعد راصامي ا وى 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
                بروقه تلمت  رثا اذل   و هللا عأ الواد  رن انيتبال احلج 

            حتينا لبابه راقصد  ابب ء      ضوفان رب العرش ع      اِل  ال  ر

وملا مأقيا عأ جدفرة الأااع  تلقاه مأ لها وقال بعضهم و و الشتو  امحد           

 ابمعود  : 
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  رــــب ونا الستوا وبن حسن وا ته تف  رث      مأيف وررحيا ررحيا بك مألف وا 

        عىس غاره قريبه رسيعه يف        هر    عأ ابب ال رمي اذل  يعط  ويق 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 درور مأءــــ  وراحت عونه البارصه والن  ات ا  قلب  ــــبين ر راه  ع املقار

خت     ونيار الهع رن يو   قروا عونه مأعور      هوه رن ر  بزنع العني رعروفه ا 

 ر    ممالوك الراا والعشا رار         ام ب  ِقالل اا ن و  حمكهم ابلباطا مأ ور

وا جامه فق  مأوضعوف مأوريفرن مأغرب  ور    ويففام ح       موه عأ اا ن املن  ا 

 وا ا ىل احمل  راه ر      قلوا جا به والق  ه ُرشربأ                  ويفرنه همابه ويفابب

َ    هر    ويفخافوا رن هللا ويفرن عار يظ     رن كاق مأقورـــورن جامه بقوت مأورب

 ول ينه   وقد قال النواو  وعنه الــق  ل  رسرتــــوا ثنا ابلف ساوى الأرر   

 ر وعلمه نيتوف يقتا ب  ده ىل رن ر  فقيه مأصبإ بال د ن رثا اللص واع 

 مم دعوى عريضه حلال القطب الأ رب   وعاد مأجعب جعب   حت عه حتورمه حتر

 ط وقرص   خلِ وهستت فر رن اذل ب يف    هر   وعادة رن حتنا يعرتا ويِف تع     

وا  ل ابلزل  ورن هستت فر هللا رن الزيفت ت ــــفر  ه ك ـــرب      نيوى القايض ا 

 وحيسد ىل صاحل رن ا ا اا ن هشهر    ر  و  ره ىل رهمسور اب  ات يه    

 وارىس قلبه مأ رضوهستصز  مبن طاب    رب   ويلق  راصدر رام ابطا رت      

 ا تع ــــوهستت:رض رسايا كوا ر   ال      َمر يقول ا  ه برد الشهاده يب ك

يل رن رـي  او   رسطر     ومك اك ت مم رن قض  د خي      حيِرِفها عأ الأوأ

 ر  مررــــمتادوا بعدمه واصب:وا مأو  الص        قضاة السوء رامه قضاة ا    َ 

  وث و  ن ر ك ـــفرــــبن السقاا ال  رب     و اا مأ يار وابر واخرب رن خت
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         لو  دبر  رن اا وا ورن علمه املع  ه نيلب رارص     ورث  وابن قِوال قال

 نُيلب وا تاش وارىس عأ را      وقايض   كرمي ابتأ ني ران هس ر

 تعاون   العداوه و  العدوان رعه      م ينه  وللعد  ر  بن كه ه عل  

 ر نيتبه القايض ون ر   واتوخ  بن مع  الب:ر والرب حترت فام عقوابت ءرق

ه  البيت املط   ربأ    فعوقب ابلعقوبه ول ن راتَع            هر    نُيلب حب النا وم

 قضاو رن قضاة املقايض جات نيتنجر  هر     ومك ابقول   ونيلمي القلب واا 

 رام قَا وا       زرا ـــنيوى راقَا والقِ   ر     مم قرصات لهاهبا   اجلوا يد 

 د  ،ارمي الأ رب     وصأ هللا عأ حت  رب    ول ن حسيشنا هللا وا   هللا مأ    

  رت   حتعلهم برت اا وه و  ني ه الأب       رن اعطاه هللا اذلر    ال وثر و رث

 ررا العايص و دى عد صا واحنر

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ه هس  ــخايلت رن حُسبه  العلوا حساب  يد ر د  ابرق رسى ابملسافا ابت 

ه رت  واصعد عأ اعبنا عوبون رلق  جنـــ     ــــصا ابحلج طرحت رزو ه و وه

  و فقــــ  رن   ونيا فيه يفيعو  ويف   واد  معر رن قدمي اا ر واد   و ر

ن وق  خا ن مأوروىل ِصداق مأوعه  يف ا       للرواع   ض  يف ال ررع) اعابه   ا 

     رابني مغدان وافلإ وال رب وءي       ولوتنا   اعابك دوب واعب ني 

وا عربت املعابر فاح رحي العي        رراع  البوك رن مضره ا ىل مأراالضم      ا 

  ـاه العســــواد  ِنسم نَسم هللا   رب  مك رن حسينه هتوش العقا و   و ءز ر

 لو قال يل را  ال     و ني را ستتخ   د ر     ل زيف ه ودف    رويح ر ونه 

      دور لوأ نَييشت عقيل بدو  ور    قلت انيتتخ  الوطن ب  العطن خ  ب 
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   ــــعند     ر ه مأويرثب وبيت ال ي   ـــرابني حجالن وا ربه يطوب السم

 القيب يل جعب رن عند ا يو  ني  ويك            ب  العو را     رز  و اد  ي

 و  علوه الضم مسستا وحستا وا ا   ،ايل َحُسن وَحَسن فاا وطر  ق ر ر

  و وو ابءش       وغار رن ابمجوجم    نا ابملس ــــ واءبط رن اقيا ا  اا واعت 

  ــوا ظر نيعادة نيعاده يفجتد   النظ  نيتوده حسني السف ورن رسور اذل  

َ         عوا وه ليس مأ ه علام  يواءبط       رن نيعــــــــو ت عا وه ييشه ابلرب

 دش علوه الصوعر  راي ــــ      ربو   ن   ـــحرا  راغاروا الصوعر و ندش  ف

 } وقال رضي اهلل عنه { 
يف  ارا ر ــــحل  الشرب  ا  وا رحت َدِوِ  ا ابحل  خال  رصور     جا رن  و لن  ا ا 

ر   جد  اليل ني ن   ال ار مك   ردور  قا ملن  و يبا ال ووار رعنا ي        ِوِ

 ور  طلعت الشجره الراء   مف ال ار تن  ور  ل  ر رثا،د حيبه و،د   الش  

       ور     وامحلاره هبا ابضت بومسٍر ر    ور  ،امست العن يوت البيت دو ه  س

 فاو،لت عصب  مأ ا الها حمك  رصور

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 الأحوال ضاقت وب خصتنا  الا النه  مر      معر معر ومعر نياع   قه وع  

 درـــو ما مأثقال   املصعد و  املن:  در      عمر هبا املال والرمأيه وجتيل ال 

وا ك   حتناح الط  راعاد ف       ر رثا اجلنا،ني للطا ر وف  الب:      ر    ا 

 ر     َ مأدعوا ا ىل هللا يقيلمك و و َعـــفو ب  ال البرصـــوا ا صاو ن رعمك ورحتوش 

    فر      يس ابلشفاعه ء آأ ورن توجه مل  هٍر ورس      يقيا دعا رن دعا رنمك جب 
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 حمسن ونياكر حيب احملستنني السرت

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ملا  ظر الب:ر ورناط   مأرواجه جلبال السا،ا  هه الأبوات :            

 طوفان ينطإ حتيا اار  رمسبه القشار  ار        قدره عظميه ختـــايلها بعونك هج

 ان ابلهارــــرن حتور  ط ه  سادا بي  ار      رريه ابرواج  ستهبا احلوود ال ي

يِف وف      بار     وَطم ِعربه ملن   رعرفه واعت         ار      ون جارد ويفتدر  به ا 

 ومأفالا   الب:ر جتر  ابلنهفس والض ر  دار       وطم حمكه جعوبه   مسر  واقت

وف ينظر   ال وارب دور  ه ابلأثـقال نيار ي     حت د هر  عأ ء   رن قا    الستِِ

 نيتب ان رن قال لل  مسن فيوجد هجار

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ب       ورهاويفها د ر  ا ا ا   ورا  بعك العرب هسم  التطروب والزعوره

 ويفيُن ِِ           ر عأ رن يفعا املن ره  ره  رن يفيعاون عأ املعروا يتي  ث  

جا عند  را و مأيف  َرره  يل عس ر مأنيعد  بال عس رهــــومأراع  را و رن الرأ

 ره   قيب رهمسور لأ ا النور   الته          وره    اابرا   الرمحن ورابراكت 

عت  و  رع  كين   ر     ويف  رايقرصه ثن ــــرن اذل    العقود ا   عههــ دوا ا 

  زره   صأ و ىك ر  ايف ميان والتع         صفات مخٍس   ال وت رستت:رضه

 ره    فات النقيب الزينه الفا    هه ص  فرهــــويقرا هللا قرا ا حسان للم 

عت  درهــبراكت هسعد عأ الطاعه ر  املق ثن ــرن اذل    العقود ا   عههــــ دوا ا 

 رسى يُطِرِب براس الُ لب   احملرضه  هره   ملا ضواه احلسن والشتو  و  ط 
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 رباكت وروىل الس  واا ره     ابرا ل  را و    رن ءفا واعرا عن التهمسره

  ه رراده   اا وا و  ال  ره  واعط     ميه ويف مأويفده عأ رع ه     ويفتق      

ن را   رص مأ ص         معهره    ويفتواخهه واقيا ِرـــنهه ال    ره   ومجا احلال   وا 

ا  طلب امل فره  واءفر لنا اللك فا ـــأ

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ون ر  نيعوك وتظفرآأ عىس الرمحن ي  يفتَُو  َ          رمأيف وو  ب وت الع ره 

 رالبس فا ره د ن واا وا توف         ر  لأ رب او صا   روا ب رن الرمحن 

 وكر ق خامته صاحله واذل ب ي فر

 } وقال رضي اهلل عنه { 
فها وبق   بعض ها ،             خياطب رجال جلس طويال وقد طب  قهوة بُن ورصأ

 وقد جاء   ،اج  همم  فقال   

 و ِع    وو  ب وته عأ الرمحن را   د خلها مق ورِس ــمحارن غ  رطرود و

 محد غ  رن فيه رس اراحيفظ ال  و  ا ورس     حننا  يفرس و و يقيض لنا ر

 بتقوى هللا رحب را  ورن يتاحتر 

 } وقال رضي اهلل عنه {
  ها احلدو خياطب فيه الشتو  رعروا ابحت ل : 

     تار     و يب اخمل         واتوخنا رع      روا

 ِر  الزوار وا ت مأ         حتي           نا ا ىل اببك

  د ال فار الواح              مأطلب لنا ر        ويفا
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 طار   وين      زل لنا الأر  ي           فر لنا الأو ار 

أ    وا بش  ال        وفا ك  واتو  ض     دارـــحـــل

  دار    ء مأ تلق  عشا         الا ورعروا هم  

 } وقال رضي اهلل عنه {
 مر حُيرض مُعر       عىس مسرار  رن َع    طر  و هللا عأ لَي  رن مأنيتبال الــم

 وعني والواد  تالق         ا مُضر رَسْ 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 عىس هتب العالو  وانيعدهتا النشور  الفوت فك العسورونيار  الصوت قيا 
ه و    ود  رن طشوش الوعورلأ او هللا عأ رؤس  ه ونِيدأ ىل ِقِدِ    ور    را بني اومح ا 

 وور  للعرابن ُصب ا        قريب ورب  الربق بعد الصفورجهر  وعرص  ويفح 

ل       هي  تف    صا ا   والرمحه ون ف) الهورآأ هستت   ور   وتربد مأمسباد قد ا و ا 

 ويفه ابلواد   و  ا اورل ح      وحو   ها وال سور    معو  نهان   ودو      

 وورــــ ودون ومأ ه الس   قــــ ــلَي  و مَين ر  دورـواد  ا مثر و  علوه ااور لكه ي

 رات ا صور َحِوِل وبه بواد  ضار  ور   حِوِل ابَلرداا والودون رره حتي

 د  راه هر  ،دورــواد  ِ رد يفيع  دور  الفايقات الزوا ر رشتهبات الي   

 د  مخورـــومأ  ال واد  تقاد  راه جن  ور والنخا واذلبر   املوناه رثا الب:

 } وقال رضي اهلل عنه {
   هه الأبو  ات خياط  ب فا  ا ابن  ه مع  ر الس  جاد   ،  ال ص   ره  

وقدكهرت رنه حبمد هللا مأرارات النجابه والفضا الص تظهر غالب ا   مأ  ا 
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} وءاتَينَ اُه البيت النبو  رن ،ال الصبا    قال هللا تع اىل   حي ىي و مسو ا 

بل ف  ورن مأعظم راكهر رن الأرارات ر ن   ها الص ا مأ  ه مل ا احلمُْكَ َصِبوا {

وا كرمس وه    مأربع  مأاهر وصار حيبو اكن هسجد هلل   ىل ر اكن ، فاك  وا ا 

حما ودخلوا وجدوه نياجدًا هلل ، فلقي وه الس جاد ذل  . مأمت ه هللا وحفظ ه 

هل معران عأ الع املني  برا مي وم هل ا  برا مي وم وابرا فيه وعلوه ،    ابرا   ا 

الص ا مأح وال ولك  ت ، وري  بعضها ر ن بع ك وهللا مسو   عل مي ، وله ها 

ه لوة الولوث ءوبشارات يف ىص ، واكن رواه حفظه هللا وانيتتودعه و 

ثالث ونيتتني ورائ  ومألف . و  هه  1163اثلث عه القعدة احلرا  نيتن  

 الأبوات املشار ا  اا : 

 وال    هو  وال       هدار         ر      وررحيا َع   

    دا احملضار   وحت        ا  ك رن الس          اده 

مل ال ووار وح       َ    و  رسأج الظل       مه     وأ

د احل           هوب النار   واطفا ل             رقه  وبَرأ

ْم رن ضار  َوَرْد     و رص الأر              ه َ      

  د الرضوره ابر  بع           ا ىل طري  ا         

      ربأ الأمسسار   وحت      َ   د نـــالواصلإ مسسور 

       درار  رن ايف مث وال   معا وصارم حت           

         ضار   يـُـلــقأب احمل  مر جده    ها ع        

   ود الأ صار    مأوني            مر مسعان   ويِف ع     

  رار  ومجة الأب              هللا برب                 صم
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 دارـــوار          والنا وال     د ن   حيفظ علونا ال

    مة الأ ار  وحت          ف  الشا   و          

 ار   رن غار  وء             انيد  ف) هللا احل  

          ار ومأ ت  عم اجل   وربنا حت               ارا

        بار   عز ز وحت          ءين قو  ق           ادر

 ارــــن ال ص  ضعوف ع        قر   وعبد ا الف  

 ولوا ُول            ه جار       قال  عاحتز عن الأث 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات ،ني را ت الب   الوا و     املش هد املس  ة و   ره ال ز  رة ، 

ني تب  وني تتني  1167وو  يو  اعع   اثر ن ا هر ررض ان املعظ م ني تن  

 ورائ  ومألف و   هه : 

 طاب وا زا هللا الشا  ورا ت و ي ره   ه     اب ت الــــوو    املشهد مسراره مسي

  ه    وُحف ه ويف  رثلها رن حف         ز ره        ِعد راا صفا عند الصفاو ال 

يف عطوه  ظ       يف را اجلنان ا ض   ه    رالها   الوحتود ا       ه     را   راِ ن ا 

  هـ  مِح) رشهد الستود مِح) خ  حت  هشهد هللا عأ راقلت وا ا البص ه

    ه راكن امل  ه    ال       فيه غاره رن  خ  ُحوطه عأ مج  احلَُومل نستتخ ه

 ره اكن بني الهر واله ونيط الهي  خ  رن خ  خ  ا     خ  خ ه

 و ره    يو  تآأتوه  سجد    رساجد      واصبإ الوو  لأ ا الصو  دا ر ود ره

 ره     ورد ا يطف  مأراان ال يود احلري   ا الأوراد وا ا الواردات ال ث هاو

  ه ا ابلب ر والهجــــــ ت رن  و  رد   حترا،ات اجلسو  الرض ره طب اا 
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  ت رن قا  قصدا نيال    وا العم ه   ت رن  و جما د   الصفوا احلج ه

 نه بد وا حقــ ه       ت رن هشرت  حتَ    ه      ت رن عاون مأ ا اا ن مما مي

  تور مأومسس ه    يف يوايل   ف   ت رن     فال العش ه   راتوا ن بعوضه   ق ِ 

  هــــدار الأ ــب خت رن ينف  اا ـوا ل   ت رن يفبطا هجده بقطب القط ه

 دره واذل ــــ ه      للمسا ني وا ا املق  َوه وِغ ه       نيتبار السيشيا املوا مَح 

 ل  رها ا      وينمك ورجال اا ن وا      ه      والصوا ه ملن يفهستت:  رن ص

 ور البص ه  ا صاحل بنــــوامعلوا   مع   ه    مأ رصوا هللا فا ن هللا  رص  ص   

 ري  الصاحلات الوع ه  واصربوا   ط     ني ه      واتبعوا ني ة اخملتار و    

 لأ طار رقنا  ال نور ا ط هافان 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات وو    ، ال ض و  وج دب وحق ط وا قي اا ال و ث             

 الواد  املبارا الأ  ر دوعن ، نيقاه هللا وح ه رن الهور . فقال : 

 ن حب  الهامش  اليشش      و هللا اوع  ا ض  النو ر و هللا عأ دوعن الواد 

 د  رطــــ       سق  اعابه يفيعورب   ز ر  و هللا اوعن رن النو ال لوظ ال 

             نا و  نستتخ    ولكنا قده وادي       واد  الويل واملوايل وال ين والفق   

  و     وفيه رن قاد  القدرا ونيلنا           ر  واد  العمود  وابعلو  ر  ابو ي 

  ـــامل وث اسا و ــــورب  سقيه عاحت  د ر   ورب  سقيه عاجا و ال ين الق  

لوك بك ووا العط  نيتنات   دوعن فيفاد  حر ريف  ارن حتور     ــا رستتجــــوربنا ا 

 ر  س    راوه عوايدا عبدا   نيواي   ــ دا اكرا ونيط بلأ اوال يد رن  د 

   ب     ويفتواخه بز  رن ص   مأو          ر   وكأس رمحتك بني مأرتك دامي يدي 
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  ر ــِ ِ ــــمأوعايص مأوقايس مأو يس ُر   ايشيه امحل رن جا ا مأو اك ا مأووا ا 

 ا ويِف  قا  اد  رن ـلقيت   عقارا  ر رور ابهلل   ءور ال وا ر ء      ز ر

 لو  نت و هللا تواخه رن  فا    و ر  ك بش ــواحلاصا ا   مسعنا رن  ر

يف تو ر حتزا اجلا  لوو  الأ          ل ت رااكن   كهر الفضا رن كه  ايف      ا 

 ان واني  نش ـو هللا ب وٍث عأ الودي   واقو  احل     ظم ال تاب الزبــــ

   رجي للم روب واملستمت     وفيه تف        رب ال س    معو  للخل  رره فيه حت  

   ز ن العس   وفيه تيس  لدل ر احل      اجلديب ال يــــ طر     وفيه ختض  للقُ 

 رقه وطف  اا            وفيه تربيد لل:  ر  وفيه تآأ يس لل ون الو،يش ال   هوي

 وواني  الفضا رافض   ط  مأوه      من عاق بص       ورامح اللك ورح  

ْ  وااف   ورا  امل  عفوا عن و وب احلق   ،ال الرض روابنيط الر ق َونِيِ

 ت    ربعاا ورب رن لق  املعاش الق        ـــِقنامل والـقمطر ريف  اربعاا ورب رن 

  ــــعــوصا و هللا عأ رن   حين الي  ربعاا ورب رن  ر ا ناق احل    ز ر

 عد الهاد  الرب الرحمي اليشش 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 د  عأ ىل املقاد ر تِق          ِدرْ ــو املق  هر وال    وعاق ا طرات واجل نيا  

رــين الق  لاو ل وال    او   و  الق      ادر اليل يصِوِ    ر   لقدمي الرحمي احل  الأوأ

ه  مأ ا النور واجل    الأولوا مع واحرص        والص ابه ومج  ود وال    ابلنا وم

   مأع لنا واعطنا الـرب      وا د  الرب   ه  وهم              ال تع وري  لنا 

 والأ ا واذلرواىل طوب ،الل املال    ر    عما الصاحلات املنجوات التواحت 

ر  ن الوقت ُر ِدر ُرُ ِدِ ا وطن أ   وا ح ا اطر ا   ا ُرخرِضِ       وانيقنا ال وث يفعدأ
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      فنا ىل اا  ابلعداوه ر      وا     وتــــمثر زرع      عوا  نيالر  ،ال  

نسها واجلن طف  وجم   دا فام وُخهمه وَدِر   ِر        رد مسود العِ   هر      رن مجو  ا 
      در      ت تـقآأ يفختيل مم رن ابقيه ف  وا ف وا ربواعد  مأ ا احلسد وا ا الن د 

 } وقال ريض هللا عنه {

 ومل ال وواروحم       ار    ومعر وحمض   

را  الأب   ا اخملتارمأ ت جن       رار        وا 

   رفي  الأط         وار

 م دف ع        ر   امش  ق          ر 
   رسه يفي          اتو  رن مأ ا ال 

 طا ٌر رن مأط      هار

  ال القادهالرحت         مي الساده رن مص   

 صادٌق ر      وعاده   ادهــــمأ ا  رق الع

 رن رض      ر ابن نزار

  دصابٌر ،ار           دٌ ٌد  ا                بعا

    د راادرائ                  د راجدواحت    

   حتــــمو  الأعصار

    ر ا ءوهثاب :      هثاابر ا لي               

 ءوهثا رد ا ف         د ر ا حت             هثا

 قط      هبا   الأدوار

   ا  ور اضو          امشسها بدر          
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  ر ا بر اب :           اتوخها صدر        ا

 جنمها   الأء      دار

      مه  ا رجن         رٌ اب             كا ٌر 

      ٌَا نيا ر  َرث      ائرومسره ط               

 الأرصــــار  صقوع 

       ر قار قا            نياط  راي             

     اايـــ  واي               خايف طار       

   حقي  الأ      بار

 ليس  يص النساا   هااايف را  الن         

 00000  فضا اتو  الأاتواا

 ومعود الأ             وار

 بو         حسيين   و قر  عل           

 وو وارث للن       و رن بين عل         

 والقش   واني   هار

 زادوعال مث ا            املال  و قد نياد

 دادـ و اتو  احل  بادومأفاد العُ              

 وابن  امش والــــبار

 مك لفض  حي     مد   مداح     ووا   ن 

 تديفيع         ورال    و وعيىس املســعد

 اكبن عابد ع ر
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 منيوانيتتفاد العلـــ  و نيااع بني ال     

 ز ن     ابن ع ر ال  ى رن مأ نقا تــــنو 

 رن كفار املظ      فار

 ني راد املضمون،  جا لق    صده يفدون

  رمي مأو ف:ون  ت  فون   ومس  رايص     

 ورد ا وايف ص     دار

 رن وو  ايف نيتهاا   اه الأ ااومأت       

هيفا   رااالرجال الع          عــددمه م

 رن عاُلة الأق       دار

 و  تطلب نيعدهق    ته السعدهومأت         

   رو  املدهوت          مدهرن كرمي الع      

 وِق            راة الأنيفار

  ا ره وصفيهك           أهمك   رن فَي      

  ها صوفيهفُق            وهطف              غ  ا 

 ورواة الأ             بار

 دعا والتيشش ــــوال  ه   رن رجال التــــ

 وحروا التفس    نو  ايف مسس و         

 ورر         و  الأاعار

 صل ا رح                ررا ُدرا        ُ       

           عل  فص ا    ص ا ح              
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 ،ل  عن رن حتــار

 رن رحتـال الوص   م واملشاخ  حت      

ب قد تق            م ر ونيقا         فوا نيتُ

 رن عل      و  الأرسار

 مود  الراســعاكل  رن عرب  عم الناس

 ىن ابراسوامل        ابعفيف ااعــــاس

 وابن رشموس السار

 ابروالويل ابحت       ر واذل     ا        

 والعفيف  حــارض  ود الوا رواجلن          

 وابن ابنيها اجل     ار

 ارر  بن عــودنيتَ   والس ايق ك     افر

 وابن عبد القـــادر  مك  دى رن حـــا ر

 العم      ود  املشهار

   يل اارهلوتق         ا غارهومعر        

ارهعاج  ب              حنن واحل      ضاره  دأ

 يو  حت           ونا  وار

 وبن عبد الرحـمن  مق ب  :  الضــوفان

  ات مسرارتنا ال ن  رب انواه  ال       

 كا ره للنظ             ار

  نا ج ا كوا            وفا كفا نا ض          
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 وانيقـنا   ،ا ك  ِمنا ابحسا كع  ُ      

 رن  اب الأط   هار

 ب  اممهو               مهو يف الق       

  ررهواه  احل       هوو  ر الأر           أ 

 رن ورار  اخملـــتار

 د  عند يفتعــــ   ر و املهد    ومُع  

 مأ ت جد  حتند   د وا فنا رن بعــــ

 والستند والأ ص     ار

 دا ،ا ولول         ا مسن بعبدا ع      

 الا الشا ـ     يفك      ن   وا 

 والع          داه ال فار

  اه الفسادالقس       اه احلسادالي          

 قادال اله احل          قادالوااه الن           

 ال واه الفج               ار

 رن رصو  ايف ناكر  ارـــمق و ــــه يل ابلث

 ا وحمضارــ  جع  ر وءر فمين غار   ءِ 

 يفتدي           ر الأاوار

 فا للمسقموا          موُحسني الأرق     

 هالا املرب       ابل     اكا رن قد مأ صم

 والبال واارار
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  و  الرقوهو ف           موهورسي  احل          

 وهوونيتو  الق          هروهورنو  ال          

 رن صنو  اجل       بار

 با واتو  اعهور  مأ ت اتوخ  رشهور

  ه   املنظوروال       وروايف را  امله        

   الوغا والض ـــوار

 بعضهم عا  العني  واجل       عه قسمني 

 و صمي القورــــني   يفي     رى   ن مأواني

 حجد وابعد مأبصار

 ا  انوانيتتخاروا   روا رن عرفان وان  

رم وو   لوٍب معوانوق        ئآ ن ان        ا 

 ،ا ره فمين ح      ار

 رن خان   قاص    عوا ابلنقصانقن        

 وانيتتعدوا العدوان  انوتنانيوا الأر       

 وانيتتعاروا للع       ار

ن تقارص ح   ومعر مق ح        ويل   ويلا 

     القويلوت          ويلفا ن عندا       

 وال      هزبر ااءــــار

 ا هستتثينابلرضــــ   ينونيالٌ  ر           

 ينالهيف امل ــــ   ينل:سيين الس    ل 



273 

 

 

 

 

 ايف را  املشهار

 } وقال رضي اهلل عنه {

 فيك الرب ه وابحت       ابر  قلت ا  بين قا يل نيا ر       

 صــابرراِل الستود طف    وبن رزمح ح      ميل جا ر       

 واملا طاء  نيتو  اكب   ر  دويب طاول وا ر  جاب ر       

 هسم  صو:  راجا  بر  واملستمثر قايس اثب           ر       

ن جا نياعه رثا العاب   ر           و اابررا  رءبه را      وا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ُرتِب  واملش  الراس ي        وورواوُره   بين ر         راه يو  الظفر ني ه ُرس 

       هر   وفر،  ىل صاحل رعه  وه رط     ات به     وجنم السعد رطلعه اب 

 ربــلأ مأ رسحنا يو  ايف ثنني خارس جح   رت     ومسر   ىل ،انيد رعا د اا  مأب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وار  و،اف ال ي  واتو  بن ني        اق                

 و  درر ال فار  طاس     مق وانيعد الع               

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ور البرص   واوا  ور البص ه رثا    عترباالأبصار رعـبار رن يف   برص را

يف ا ن مع   و رشق  رن بيل به  ـفر   ا النظ  رــ ارا و    كلم  العونني و  ا 

 درـــيل ال ــــ ور البص ه ر  التوفي  ه  وان  لو نيار نياعه بال قايد نيقط 
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ن   قرص رن دلو  ِعد ني ه قرص  رثا املفتإ يواف  مشس ويِف ق      مر  وا 

 واا عده  در       ورن هتدر عأ الأ   ر     اكلط  يف راح رنه ا  راعاد ف  

 ت رــــ ه وا  ــرن قد بيل به هسد احل  ل   ور   عوو ابهلل رن ب خص العم) والع 

 رن حتور  ه هشوا ا   ابطا و 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وعبد الق        ادر  واتو  حم  اا ن                  

 للواد  ال        داثر  ء  ِ    ر ومعر غاره                

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لزت  فاا مأن   ون الهاء قيا الراء :        وقد ا 

 ر ِ حرييض مأو و اتباف ،ني و  ه كه   ات ا ،ك يل وعيل  ن  رن مأوت ِ رْ 

نيتتخر ِ ر وا،د واحتمك وافصر  ويف   ويفت            صر    رن ت     هر  وا ت ا 

 الفيد   رشهد معر ميصرا ـــرن  و ب    ن راابتق    وا رب هشــــصر  ر       ِ  

  وره    الشمس و  رن اط ا  اا هجر  هر   و ت رن كا خيـــد  فيه ويِف نيِ 

 هر    ِقطَبه رن اجلن  ا رضا  ها ط   صر   اب ر ملن   قرحيه واعتنا يي        

 صر   تلطم    الب:ر يفتظ  ويفجت          ورا عطوه رن ال وثر لها ين          صر
 صا رشتصر        قصا صيُح     َمه وُح  ر   ر  و هبا طب هشف  اجلوا و  يند 

 ر         مُعر ح  ا ومك حيشم َرابعه و   ر    مسرار  القطب نيلطان الزران الز 

    الأنيد و  عطس يو  السفينه هبر  هر     عطاس فقاس مك رن راس  به   

 هر  والفار و   و ي   يو  اافه ق        ه هبر     ونيملأ اذلر  رن طوفان روحت
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ها احلدو    جده احلبيب معر العطاس 

 ااع  وره وااـصر  اتوخنا وهللا ع     مر              

 و  بدا رثا القمر  اتوخنا اتو  املشاخ             

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ها احلدو مأيضا   جده معر :             

 و الهو  و ال       هدار  واتوخنا احملضار                  

 واطفا ل       هوب النار  و  حومل ال ووار                 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   رن حيسن الظن   مأ ا ا   مييس    ـــرن ينرص هللا  رصه احل  وبو بص

 ورن فتإ   ا      وا ه قطعته اله ر  ر ر   ورن   هب مم مييس رصدق ر

 } وقال رضي اهلل عنه { 
    رثه  مأدع ربك وقا ورب مأقا ىل ع  ره    وعيل ِعا وارا   ااعا عَا  ظ

لوه مأعطاه عفوه وءف  هرهــواعتهر   و و يقيا رن العبد ع  ره  ىل رن يب ا 

   ضعف فطرهوا ت عاحتز وفقر  ول   دره  الع    ز ز مأعظـــم بق  وه وق   ال ين 

ا   العداو ن ط         اا قدرهر    فاعرا القدر فاملرحو  ع  وره واذل  راتعدأ

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 و الواد  امل            ربوا وواد  معر   طر و هللا عأ دوعن رن مأنيتبال امل 
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 قاد   ها واعت     مر رشهور رن

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   رصه   وبقلهم قد بَقا والُت    املع      وبن عفيف انيتتقا   السوق ابعورره

 } وقال رضي اهلل عنه { 
              رت  قا ومعر يف نت تب ا هت   ر     ر ىن عأ رعىن بصوت الظا   

 و و  تف                 رد ابملقا  القـادر    يل   خاطرا و العطاس والب:ر امل   

  ر يوا والعرب ىٍل ب              ا  ك ح   ر  وبوحسني مأحرض رع    راحت   

يف مأ ت و  ري       ناا فوق املشرت   يفعاد مأ  ابي                  ويف  رشرت   ا 

 غاره رع  هت  رصو  املن     ر 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 د عأ رد القدر   قدر       قدر ويفح   درهللا     هللا هللا ق           هللا هللا 

   لوق عنده قدر   رقتدر    وىل ط       تدر     والقدر قدره بلوة قدره املق        

   الف ر       واحلمك  فه عأ حمكه    وىل روحتود ابلتقد ر تق           د ر بر

ن  نت   التعب  عندا برص   ر    وراقضاه احل مي مأرضاه ابحلول ر    فانيتتعرب ا 

  ر ويعرا ال ون ابلت و ن مسون الفط     ر    فالعاقا السار  البارص حيد النظ 

ن مأ،د مأمع) و،د   درــــا والقــوطم حمكه وقدره   القض يف ا   دون العم)   عورا 

 روىل الرضا   الرضا وا ا السخط   ال در   وهشهد ابل ور انيتمتروا،د هشا د 

    هنا رن حرض   ناه  ناه  ـــنا ابل         وصاحب الصدق والتسلمي روعه بدر

 هللا هللا هللا    هللا هللا ق              در
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ال اليشش ــــولك  هم رن بين الز راء عي  و    الستود اجلود ومأرا الساده مأيِف       

 رهب ءز رغ  ا ن ،د فيه لأ ا ال ون   مأبنا عيل واحلسن  و واحلسني الظه 

   ـــ   حروا اذل ب راا مسب  مأوص  ر      ـفـــأاع   اا ن واا وا بكأنيه يدي

       حنن قسمنا رفعنا بعضهم نيا  ي  اجلنس وا،د وفرق الو ن ااي  اه 
 مِحا ،ا  رثا محا البع  ا اات ر   رى  س الأ ليسوا نيوى طائفه  ما و 

 والبون ،اصا ورن   عقا  ايك رن   د ر    بني املقاد ر والتقد ر حمك  ق    

 ِ ب ال ـــا ال       ر راراي تا غ  عا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات و  حتوااب عأ مأبوات وصلت ر ن حمب ه ني اق ب ن ص احل            

 ابلُكاك صاحب طم ان احلاج ، و   هه : 

ر الورق  مأ ال مبسطور بن صاحل رلوإ السطور  دورــــه نيلمي الصـــحيا مبن صدأ
  ور  و  ال وث ابلواد  بعود ا ط       نياق وا صاحل املش ور و   و ا ور

ه وِق        ا بنفسه  زور      ه حتفَرِحت اب ط كأ   ه وا ض ا و ور د   رابني نِيِدِ

 وقال رن بعد مأ  عند  تعا يس مأرور  فورـبدا ب         موىل روالونا الرحمي ال 

 دورــــهللا ينفس   ال ربه وهيل ال   واا اب فاا دوا ر رن د   اا ور

 ور  د بنــــوقلت   املشهد املشهود مَعأ   ا مثر ابلطهوربر   مُعر و  مَعر واد  

 وا ا الب:ور  ال رب والهق وا ا النجد   واا دوه الشهود مأ ا الوفا واحلضور

نيال   زروا صف مك رن  ـفور  دورــ ور النا وا ا بيته وابن نياق ي
إ
 بدور ايف
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 رثا واد  العبور عأ الفروع البعوده  وقلت رن اكن رضمر   عطوا الضمور

 د ا والزقور       متيس رواطنه  ينه ِءي  ِوِل ابل رع ابل ور      بهه نياع  حي

 قور ــــحقي   قي  وا ا النو  ِعدرا ف  وي تين ابل          مثر يفاا راا رطور

 والشمس رااافها رن اكن عونيه عور  رن يفورى را رصب مييس مل ه يدور

 فورـــو    عأ رن كلمها اكملوا  ت  افايه   الصداق ااروروقلت را  
 ا مسسورـراافصا َخلأت الستوقان جلج  خترس رعاقب وخترب   العواقب قصور

 ارات بورــــعربت ِعبارات قد خلت مسي  دور     تـقــفاه را لت نياق جند ويِف ح

 والفقرا احلرث والتجوردول ونيادات   واخلت رنا ل لها اهره ايشيه الشهور

 زاكه فاا حضور  تــــ وقلت يل طالب ال   ور       غاروا علاا واكن هللا علام ءي

 د وا ويو  النشورــــتنفـعك   نياع  ال  ور  ب وت ورقه  ط  اا ده    

 رثا الوا   العدد راقول رثا الصهور  ور    حيث ا ت رنا وفينا رتصا اب ي

 وابن معك معورهشهد عيل لَ:مد   و   دورـــو   وه وعندا رمع  صاحل 
 رقصدا طم ان حوطتنا ا ىل خ  حتور  ا  ك رن ا ا ال  ر ا افيه   الستتور

 رن دون اباييه الشني العقوق العقور   ورــــوانشد عأ ىل ابلُكاك مسبار مأوص

 ور       مسبار الهجوبعد راضلأ  مأردا رن    ب رن الب  همنا   و و  الهجور

 حتيناه   جيشتنا املنصور رلق  ع ور  رار عزلوه رن بني القرابه دح       ور

 زور    لوته    الناس ويِف دورم   احل  وارىس ها   بفعا الشني رن ر ن ور

  د  ورنا الصبور  رلوإ يفبد را ين          مصوا رد ون ابيعط  حسني الهدور

 هور     نيس رشامسوه لوة معد عند الص   ه و ورمنــــه ب ــااول رنيا ا ىلاوعاد يف

 ولوة الشتو  اب        رران اك  ونيور  ور   و  ورص ابمُعر لوة رساو  مس
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 وىل فيه رثا الصق  ور  وحتيإ ويبان ت  دورـــوقده ر يل تقول مأيِف  رج رن ق

 ا  لو ني نت القيورـــفعنىس اوهللا را  هبورــــعا   ويف   عأ رقصد راكن ال

 هورــواتو  قا لهل رايض را عني الع  و  قفا الصود نيارح ابلشتباا الواور

 ه واذل ب ابل      ربور     ِ جا ا بلوته ِعل   و ،د يلقِِ  راليق وا ا بيث ال رور 

 به  و  امل ورــــ يشت رن اني اباي اتو   ا  صبور     وابلعسا و  وق  رنا جم

 عزل اجله  قد نيمل رنه و،ا القصور  ور  ترسها   ارره رتسم ابلفــــ وا ته 
 وور   ول ن العوب رن بني املقاعد ي        واخال عأ ا ابه اجلهران مه واحلجور

 ور   رار تبأ ال ا ر واحلوا ر          ور    والوعد يو  الس  بني ال وامسب مت

 رار هشف  عد حتــد    النشور

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هللا هللا هللا    هللا هللا ء             فر

   اه انيتمتر   امل ين املقين املعط  عط     تظر      مأدع  و واعنوا لوجه املرجت) املن 

  ر وللشامسر ورن يفا ر    ل وال  الأو   رص   عطاه دامي  ين همي       ول راحيت

 تدرـ اىل واحتجب واق ــــو هللا ورن تع  و ر      يوني  و و ابلعدل ضيو و 

 الهوى والنهواحلوت   الب:ر واطوار   ورا  امل  وخال  بط    ون اليشه 

 ا خل  الصورــوضارن مأر اقنا رن قي   ر  والها  وااب والرضغا    ىل ب  

 طرب     واصمسرمي ءفار ميدح رن كظم   و هللا ويح وقيو  و              اب بر

يف ءرر  عنا ورض        راحــــد  نا غ  رويف   ف   ويِف و ايِف           وى راغ ه ا 

 ار نيتود ررض      وجاا   حرر  اخملت  ابلفقر والضعف والعجز ابرص العبد قر

 ر   والشتو  نيقاا واويفده و صا مع  وابلفقيه املق            د  عبدا املشتصر
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  ر والشتو  بو ب ر بن نياق  رمي الزر    اذل  هستب  ملوج الب:روالعودروس 

 وابنه حسني اذل   و   النوايب حرض  درــــوالقطب بونياق العطاس َروعه ب

 ول واملعترب            رآأ واحلال واملال وامل  حسني اتوخ  وقده الوانيطه والو ر

 مر راجالست واا الق      لو يفحمبتك   عطا  رن فيك فض  ابلقضا واقتدر

ه وب  مأدعوا واقسم مبا    املال رن  طر       لو  مأ ا املعرفه والسور ل ابع آ

َ   دومه واحلرضـمأن كرمح ا ل  و هللا ب   ا ابملطررد ح    َ    ر     نياع ورب ب

 ال رانياء وني ر     وقدا عاق مبا  احل  َطر  را ال فام بقاو قيا قطب الع ِ   

يف ااعا ابرر رويف            ا لأرٍر مأر  و  امس  رسمك واجل       هر    بقو  مأدع  ر   ا 

 ر  ورب ورب ورب انيتتجب رن و   رتــــحتينا واجا عنا القــآأ حتينا لقو  ف

 اه مأءث راعاد فينا صرب     ء  واثه ءوث  رهجا وفك الع      وغافر اذل ب ف   

 ر    وصا و هللا عأ الشاف  رار الزر    ردا ا الف رقد ا بلقالس جارت 

ه  و به ورن حيه ويب  الأ ثر  وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ه  فان رن رض ريفرن خامص هللا ورضه  يفختصم مليفرن يفتصوبك رـع     َ       رأ

 واه احل      ابحل   رصهـ قد حتعا لأول   واحرب ا ال  الرا ق ورن غ  قدره

 وا ت وو  ب وت الرب يولوك ب    ره  رن يعاد  ويل هللا عاداه وا         ره

وا  ف  هــب خت رن ق ه           ره  يفتقابا قََيا ريفرن مبا اكن        ه ا 

وا خال املستبإ ب             هره   رامه ايِف ها ون امللا بن      ودره    عاده مأالك ا 

 ه ر ر    ره     راخيافون عقىب هللا و    فره   وقعوا ب   عاَرلومه تقول ا نيال  

 ويفا ويِفا ،هره    وحــــهر و،هر ر  ره   فا  ه مأغ  عأ املس ني رن غ  ء
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 هيب م  رهتا ب :    ره      ز  د وا وتع  قره     قيا يصقرا رن  قم  عقابه بص

 ها رن اكن رن حزب اللعني ابن ُرر وي

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ول واار      ِافا مُك    ف ودر الق   نا  وابرص     ر    بين ر راه ورن مِس 

      ر    كم لول رنوور مسو  ابملهج     رنا   رر    تعالوا  درو  و امك   حم        

  ره يف رى       طلبت العمل طالبه مع  طلبت العمل بني املال رن خ  رعه

   رب   و ستت فر لطالبه خل  الب:ر وال   ر  فطلبت العمل  يفت رن يطلبه ت ــــ

 ر  مودامي   طالبه ردى العمران يعــــ  طلبت العمل و  رن طلبه مأحتره رعه

 ن مأصا والقار  يوق رم  ر     ولكه   الق  رايس ثنعه    طلبت العمل والقيت ُ 

  ر     ويفخلأف درامه ويفدينار   ص     طلأف جد  الربطلبت العمل و   و 

 احل ومسوث        ر ـورِس هللا   وريه الص  ر د    طعه وخن  ويف   دار ر  َ   ويفقِ 

       دهللا وىفأ لنا فض  ووفر   حبم       رت     مأران مأرته وا زمأ هبم اا وه الأب  

 رد   هللا رعط  عطاو راتــق       حبمد   وهش رمد ــــحبمد هللا حتزل العطا حي

  ة الناس بني الناس نشهرــــورص       نا وه       رضونا عنه ملا ريض ع    

 ر ه     و يفرن ابلرنيا لكهم بهأ وَح        ر  وابملعروا  آأرر وناي) ىل رن     

 ر    قه هللا وصو       خل  وفينا حهبم قد   ر ل          ايل رام و ويفتفري  بني مأو

 ر  رن حيه املر،ديث الصدق حيسب   رر     وقد جا   ،ديث البخار  املق

 ر وحسن الظن   املسلمني اللك ييفث  ر فوقيلتنا رن مأق          با علاا يف  ــــ

  مها فينا رسرت       وحسن ا امته عل       ورِس هللا  ف    ا لوقه ليس يظهر

 د عد محود اذلمسر الأ  ر       حب  امح  فر  و هللا هبا ومسرمي الوجه  ظ       مأيف 
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 فر      وخسر   عيل الويل والصنو حتع   ر    علوه هللا صأ و دى صا واحن 

 ح ة اا ن و  قاتلوا َررحب و يرب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ور   صوت ،ايل و،د  وه الوا لنا    ور   راحينا للسها  رب نيها الأر  

 دورــعأ    ااحيفه و   زيا ال   ور   رويد الوا  نا راَريد قهوه تف      
 ور     واجاد  ب ا لمك قهوة عسا والبخ  وههح امم و    القلب  ت الستتور

 ور      واجاد واجاد والسجاد مك فيك    د  وعــمور       وا ته تواجد ورِوِد عن
ت  سجد ونيتنك   جاا احلمك وقت الصفوررن حمك و  احلمك   الأربعه   الشهورنيربأ

 اا د  حتعفر و  اا د بعايل قصور  دورـولوة مأعلقت رصباح ا  طفا   ء

   دور    فامحلد هلل فضا هللا علونا ي      ور رشهد عيل ح  رانشهد اهاده تي

ث بنعمته   خلقه ومسن   ا ور   زيدا رن النعمه وك ف) الهورح    َ،ِدِ

 فا رثلمك   ال سورــحننا رسا ني ضع  ور  يــــ وال ن ابهلل و ا املس نه والص 

 ور    حننا وومك بش  الباب  طلب  ي  ور ني وا تعالوا وحطوا عند  خ  حت

 هور     قول بعد الشهاده رس ا واجل         رب ال سورـــرن خ  َرن ِرنهه املنأه وحت

 حننا رن مأر  عد و  اف    النشور  ورب ت فر لنا  يفتنا وء                فور
 زور     ار رن حتــم  النوايح تجتوه ُ و  و ت رن اكن ،ارض عند    احلضور

   رشهد الستود العطاس بدر البدور  وا ا الب:وررن ايف نس واجلن وا ا الرب 

طوا رهحب ال ووار   ور  معحسني والقطب وااه املسم)   صعب ال دورو  حوأ

 ور  وطم  عمه وو ت اذل   و ا    مأرىس ُرصأأ و و قد اكن َرصيل يفور 
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
ن عب د هللا ب ن ني اق ب ن آأ اىك بعك اارني    ج ار  حريض   ب  ملا             

رضوان احلرييض ملا قسم متر املدح   ررضان ق يعطه   ، والش ايك امس ه مع ر 

 مأربعني ورائ  ومألف . قال :   1140وو    ،دود نيتن  

 املَقلأف قرصدر  تنانياه رادر  وا ارا     مر   ا ُع  وصاح راابل عبد هللا تعد

 ك الضرب ـم عأ الناس والستود حيسقِ    ور    ويِف فال نيار   غَدرا ويف به َع 

 فر   م هَس رن ا متر وايقن فيه ِقا الظ    نيا ن ورايج ا ىل راحس به قد عرب

 ه قىض   وطرد    قيك برانيه وابل ه َ   مرـــولودر  واا فَشِ    ِعراضه طَ 

م عأ الناس   املسجد وخاِل   ر ورعتين قا حل  رضوان راوا  ظ      ف رقسأ

 ول السهر   يفوحقي      ا لهجعا  وط  ه خالفه   رهــــخاِل معر رثا قصي

 لتفت را ظراا را فـ   و و رصمم وق       ربــ  ابلعىص   الضــــقد   م:م وفَق
 ر لو نت اتبعان لكته ابحل       راره ور  حسن القوت   املسجد ر  راحرضاورا

 ه والرضرـــورن يفند فص       ول املنفع  رب    املعرفه والع  وبعد وا احلني و ا 

 ورمبا ءَ               ي أر النوه لبعك ال رر  رن جا ب القوت   الطاعه  فاعه و 

    وت فاا رضر    اك ت عباده بني  ق     ر    هون لأج  وهم   و دعامه وحت  

 قصه حترت   حريضه يو   اد  دءر     نشا د صالة مأ ا الفطور النه

 وا قفاه اعاعه وافس:وا   السور َ ي  ر    واديف عأ ا زب   الِقيِ  وا ه وف

   الف ر      راعاد وا،د رحت  صأأ    وا ِط   ا وفات ا زب راحــــقفاوبعد را

     بِ  مصو  ورص      القِ والقا املعمل َ    فر ـــ  جتا وا ابلصه      ُما والشويو  اث

 را حقي  ا رب    ات مأفتنا وذل  تع  ر  واحل  لويفدر  اب          زب راجا ف
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ن اكن الأع ل ابلنوات  ها     د حص فيه ا ــرب        ومسوف  لق  مبا ق  ور     ا 

ق يــــرالأ تقول مأهش ورا ِرن ُرحت    ر    عن النا املطهر رن  احتر جه      مترــ ا ا 

يف ا ن اكن اويف  ه بر     امحلد هلل قد يل وقت  رالُكُ       يِن حرض ب ب القهوه ا 

 ا وراقد عــــرب ـيــــ نستت فر هللا رن املق   هر     ويفتوضا رن املوقوا  وا الي

 يلقون خاول   املسجد عأ حيا حتر  و  قصص صفوة الصفوه وخ  اليشه

ن اكن  ها       دمه  وات فاا برص       وا ا ااعا عن  ها ثن اا ا ر     ا 

وا راعرا  ف  النسك واع   تآألوف رن  يف  التخلوف حي  وحتر  مرـتــــ ح  ا 

 راعاد ابيف ويف رايف ِبِقا مأو            رث

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ها احلدو ،ال  ورته الشتو  ني عود ب ن عيىس  العم ود  مع ود اا  ن           

نشاؤه يو  الربوع نيل  ض فر ني تن    س   وني تتني  1169واا وا وال  رة ، واكن ا 

 ورائ  ومألف : 

         ني   مسراره كا ره   مق بنا وا احل      ره    ومعود اا وا واا وا وال         

 نيتود ال  لني وري                ته الطا ره  ره   الصفات الفا     جد  ونيني وو 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
         يو  النشورا ابتق        ِ سوتك رن  ور    مأحسنت وااعر حتزاا هللا  ـي

   زور    حتينا ا ىل عند ابن عيىس اب       ور     اا ن واا وا عىس تصلإ الأر

 ور و هللا عأ الواد  رن مأنيتبال الوع  فور   نستتعد وهللا ء      نيعود ابمسه 

ه حض        ور   عىس جتاره عند ربك راتي             ور   حننا عأ ابب ال ر  َررأ
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رب   مأفضا رن ال وبه ورن نيب ال      ا الصفا واليشسط الوا كا  ر ـ او

 وىل عروضه رثا حلم ال           رببر   جاره حت   ر وويا رن  و   ورى 

ن جاب لكم     رت ــــه يفــ  صدق رن قي  و  ل      ابملشفر      وا 

 } وقال عفا اهلل عنه { 
 وا ا الوطا واملعايل والونيط وال سور  عَْا بن حسن قال وحتن اجلبا والب:ور
 ور   ابهلل وحِتن قوروا   صفوا احلج  وو   شلون صوت الهح هيل ال دور

 ور رب جزي اجليــــابهلل وحت   ن قوروا حت  ور    ابهلل وحتن رن يل قَدر عنده يـــث

 دورـــورن بدا رن نسامك واذل    ا   ور    ابهلل وحتن  اتوا َرجلمك والزق     

  امش و  علومك يدورالوا    ابن   الفايقات ال وا  غالوات امل          هور

  ور   الوا قوا  بنا ا بن حسن ابلف   ور ِال  هوه ِال ه    وه بني الباديه واحلض

 رن  ظم  احتس علوه النور دامي ورور  ان بني الشهور      ايك اللول واملرحت

واحترى اك ه الستوا ا  ت:)   ،دور  ور    دا عشتوه وابلبامسر وبعد السم  ا 

 و ص يفاكن ابعيىس عيل   احلضور  ور   ااحيفه تن ر ا  ه حيوعند صوت 

 ور  اد  عصــــرزرار داود يل يصفون ق  لهوب اا ور  صوت فين جش  يطف  

 زعزع الشم  سم  مص تطل  بــدور      ت  ور     فاا  صاحي رن الناحص لواحي بن   

  ح ابدع    بهح الصدوررن اا يل   ور  تِفِتِإ مأعوان قد ا رن ِقدا الران ع

 و ور  وي فر هللا   وا   حت      مو  ال  ور    وتقتيض ىل ،اجاته وتصلإ الأر

 ا ال ورــــهُ ه هللا و  يُد ــا علون    الهورــــن مجي وحيتفظ   حياته ر



286 

 

 

 

 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ور  ق     لا  و  الف يوره هسيل عأ   عَْا بن حسن قال الوا  حمك وحلجور

  او ونسا ،اوا ودقال ا صور    واحل    ور   تبد  علوه املعا  ابمل ا        

 دورـــمك رن ك:و  حسينه   املداره ت  نيوادمك   عوون العاا  ا صطب  ور 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ويفتف      رتك ـواا رصباط  وصابط النوره تآأِن واصرب        

ا صنع  امل   وكا تتنج       ها ا ىل  رض               نور   ح  جتِمِ

 ويف  رب ن ويفيص               ر  وقـــا لبخرض   اللقم يقدر       

 الح وال ــــه الصـوروكها في      رت   ح  تق  حمضته را ي        

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وا صت ا ىل قويل ال ك اجلديد الطر    فامس  ورىن خاطر  عبد هللا مأوصوك

 ا  مأيِف  ر ــاب واراالشــــللعاا  احل  ه ر       خه ا  صاحي قراحي  هبا في

 ر      خه ا بال قمي وا ك رن مثاا ب    يعارا احل  ابلباطا عأ هللا حتر 

 ر     ِ  د  وره ي   يف هللا قسم   ويف   ر      ويفي را حتفا رن ،انيد مأورن

تـو  ابهلل وانيتتظهر        ايل ويفهشرت       ويفيبالف   ال       مأول          رب ا 

وا ابهتتف مأوهت   وا املطالب للط     والب حر ـ فا  ه بن   رت       وادعه وذل به ا 

 ارص ــوقا ملن ضا   و عو  و و      املصاحف قُر رن جاه راخاب  ها 

  ر      وراقىض اكن هماًل ترب  مأوتضج   ر     والوا وه وف  را قدر هللا حت     

 رن قيا َوجدا وقيا ال ون ورنرص   ك در ــــونيمل مأررا ملن دبر ور  ن ب
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 ر    والوالوه مسن ،لوف الصرب رال الع    او  ور    همال تنا ع ثا تقدر تق   

 رب ـفاصرب وصابروصرب واصطرب واص   ر   وفيه ررع) ملن ميم اعابه ر       

وا قد رض   فر ــدرع الر او بستوف الصرب   ين  فالقلب هس ن ا ىل صربه ا 

وا ق تل  رت      والرابعه مسوف ت فا عند را تع        صربا رس    وراررادا ا 

 عنك النوايب نيوى ابلصرب قيد ال ر   هر     مأهش اب سو  وراحيلتك راتي  

 وا ارسه ىل راصابك حزن حسور   عأ الصرب فالبلوى عمل َاهَور فامحا 

 ه رن السمهر ـءزتك او ه وبه طعن  ر    قا عاد غ   به مأ رث رنه محله ب

 فقا لنفسك ملويفا مأمحد  واا ر    و ابلرثى وا ت   ل دو،  املشرت 

  ر     ىل نياعه ا ىل نياعه فرج خاط  والسادنيه مسن رشا د ررتقب رقرت 

 رت      فنف   هللا تآأيت   جعا حم         ويف ش ك   الف              ه ويفمترت 

 رب      د وُر:مك املرقا عأ املن     ـــوبع  قال النا اذل    القول رايف       رت 

  ندر   عل  مبويفا   رطلعك وامل        قف و طوب مأدع رن خ ه  لقه ثر 

 ذل به وقا للونياوس والش وا مأدبر    ند  ويفح ِ         م  ويفتلفأت ا ىل 

 حم           مد الشاف  املقيول   احمله  وا   واتو  عبد هللا به  به رُس 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لوك ورن  و احل  اللطوف ا يــــ لوك ورن  و امل      وىل و عم النص    ا   ا 

لوك وعاق ا اطر   لوك ورنج  ا      ــ  اصا الضما     ايف وللمستتج    ا 

لوك وجابر العظم املهي  ر ديــــنيا  حب  مأ ا ودا وعيل وق  ك ال سـ    ا 
  ــــنــ حب  طه النا الهاد  ال اج امل   اب ا ال سا خ  رن يُدع) هبم   الرض ر

 ز  ىٍل حيـــ    وا ا العتقيا افاعته    ــمأمحد افي  الرباو يو  كشف الست
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  ــــنومي املــــ  مأعين عيل  رص اا ن الق  ومأيب احلسن قاتا مأ ا الظمل وا ا الن  

          وابحلسن نيتود الز اد را   ظ    ــــرن ا صال امحلوده ىل دارس دث

 ح  ارتقا ىل ررقا صعب عايل عس     ريتدمأ الأرر قيا املنصي)   املس 

 م وامله             رنه الوفا واملاكر  وامم  ا  ستتع ــوابحلسني اذل  ارابب الوف

 و ر   وفاطمه رعدن ال  العظمي الن        حبر الأرسار مك رن  كر مأرىس قر ر

       وحب  جربيا قيدو  املال خ  مأر    ـو  رهبا راا ا رج نسا طوب  ث

لهي  مسن لعي   ــــن هش  ميُريلِِف الويح رن حيث امله   دا جمــ      نيا  هبم و ا 

يف ا ت ورن  و ب  ايل ب  رن البالو   اا        وا و  اله ر   ــــص ثايل ا 

 ق     واءفر و ويب و فر حتزلها واحل            ودا فق  تولين ابلرضا فا   جل    

 ز ر   مجو  النوايح حيث ودقه ءعأ   وارمح عبودا بتعجوا الس اب املط 

 ال رستتد رــــلأن الأحوال ضاقت والي  نهان   احلال هيل وا القتا  الهو ر

      ىل واد  قفا العيشه وىٍل رع     والناس   ،ا  الشارات راحوا طر ر
 ا      عأ فنا اببه مأرمسهبم فرات ال         رن مأ ن راحتو ا ىل وا،د ورضبوا السف 

   صرن فض  اجلم و  را و حمدد ح   ــــواحلاصا ا    با الف ه وطف  اا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 وال    ط        اا رستتور     احلستىن  ورن   الأني     

 ظم املستتور واا امسك الأع           اا  ادعوا و هللا مبا ف 

 اق املشهور هللا الع        عبد   وادعوا ابلوافع  ابن انيعد

      مور   ابلطاعه الصافيه رع   ه     واا اذل  قد رىض وقت

 ور ال رش ــــمأرىس هبا   امل  راء  رس نه   ر           ال 
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 وهللا رارثل           ها رسطور  و  تصا وف رزب            وره

      رب امل سور   مأيضا وراه     ه  فاا افا ىل و  عل        

  ا رن رانيور      فاا ومك ح   رات  يــــ مك  لوا الناس رن   

  اا اذل  هشف  املوتور        ا   ونياييل عن رقاصد       

   و  السور    عم ال تاب املن      روا     فيك راا  تاب ال

 رقدور ناه       صوا رع        ن  را  رشابه ويفمي           

 د ف املرضور     هشفا هبا امل  م       ط  مجعه حمانين حت

   ا ر ور   ابل  رن رس     ا  مييس هبا قلب  كر      

  ف املاثور  ح  يقــــ  يبل          يتي  الأثر   طري  الق    و  

 م رسطورــ تب و  رن  ع   ده  مأيضا و  غ  وا ع     ِ  

 م واملنــوورــاق   النظــــقد ف  همسرــــرن مأن تواقوا  مأاهر 

   مو  ااور    ورن ومسر   حت      ه وابرساره   نيا  جبا    

 ور    ت فر ومييس ا لا جمــــي  حبقهم لك                هم و هللا

   ني واث  وفا رنهور  ر         ك وريبــفا ن الرحت        ا في

 عنه {} وقال رضي اهلل 
 هه الأبوات   و  ايف اتت ال بقناص  الصود واختاو ا حرف  ، وق د  

نيتب  اذل  لها    ص احلديث حي ث يق ول علو ه الص الة والس ال  ) ر ن 

بدا حتفا ورن تب  الصود ءفا ( يعين رن ومس ر هللا . وق د ورد و  ال  افلني 

  و ا    ص  تاب هللا . فقال : 

ن امل ا   راقفا ا ك     نيوى اللعب والنجانيه والعنا والسهر   ف  ر   وقا  ا 
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نيتص  واق   ــــورن تول  در    ويف يوا  صفا ا والرضا ابل           متر     هبا افه ا 

نسان مك رن   ونيا رن خرب  تلهي  عن اا ن لو اك ك ب وت ا رب
إ
 يفوت ايف

 فيه ا حتصد بن هرمل و        يفوته الع   دعا ابلس:ر   يفوته الورد وا  ــوار ال 

 درس   ايف رااد واخملترص      يفوته ال  يفوته الوقت لك           ه وف  راه 

 وته الوكر و  به يتق  رن نيقريف           رن حرضــــيفوته امخلس راحيرض ر

 مأعين به الراتب املعروا راتب عــُـمر   راه ا  ترص  اتب اليل رن ق   يفوته الر 

 دا قا ص قنص واجترــ قي  اف راب  رر  اا ن واا وا تفوت الص   ها   

      ا  اجلاعره والفقر  رافيد ا مأيِف عظ     ر    ويفبدا ،د هبا  ل املىن وافتخ    

ن        واامي والقرن للج        ه ِط    ويِف عرث فوق ُرودا راح ُرخ  ود ا ىل را ا 

 ر ويف ص:تك نيوى يل فيك  صه وب  راا جضراا        هه فوايدا يف راحت

 ا ن اك ك مأقيلت   حستنه لها  شتت ر  هرــــك بلك احلــبهلت  ص:  و،هرت

ن اك ك مأدبرت    ايد وهلل  ظ  ه اذلمسرمأقنص   املال تطلب   ،دب  ر  وا 

وا افت ا راب البقر  واصرب عن اللهو فا ن هللا ر  رن صرب ح ا   واف ر ورِسِ

   رص    وحصا اا ن واا وا رًعا ابلي       رن قدرسى وابت ر حوارسح ورو 

أك  شا ا مثر  غدوه  شوا اجلُه رستتآأص    الَورص  وابلك   احلرث ح  ا  

 ربـــواور احلو ر اذل  رنه ال ــنا   ا   ر  قها   احلفــــ مل مُع وانيتبا املقال  وءوِ 

 يفتتي  الالش و   و راش   املستتقر  تهمسر و ش ر ورن جا د ومسر وااتت ر

 ر   ومجة القول وا لأج  وخه   الأث  وامس   ف جتده الطب رن ىل  

وا   فه  ر   والوا وه رست رااا درت راوا  ظ  م قد فيك درـل نك مأعرا ا 

وا ع   ر والصرب رنا وقُا رن غ  ا   الأ    ادا  ويت السفر   تعال ااور ا 
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عتهروارحت  تعهر   فر      ورن تعهر مسإ ابذل ب   واءت   واف رن راح  ل ا 

 رافيه   راد وا روع اللعب قد بدر    غ  وا احلال ومأرا وا رس ا  طر

 ح  مأنيتتجرا  وط اللهو رن غ  حتر    ها اعر   ولوتنا مأاعر مبن و  هب   

       ر   والزر  عساا تنجا بسورة اكفها  وُربأ غ ا ُجِهب ح   رب واقمتر

 لأن وا   ِع  را رثا وا رن ِع   وح  را قد نزل   والض:) رن نيور

 درــــا والقــــواملرء يصرب عأ حمك القض  رب     ه حتهرب ورن داوى لصوب عساه

  ر     قدرة الرب وقا     الف        ر  لأن القضا وكنيين ليس رنه رف    

وا راد املهمين عقىض ُر:   رث   قول ا  تظم وا ت    ل ن    قيا          رب       ا 

 زا تلق  ررص  يفحول خافك رار ال  فر    وم  ر كرده ب  لمك واملعو ه     

 ار خ  اليشه     وا   صيل عأ اخملت  قر    ويفكريب لنا ضار  ملن جا ع      

ه  رصابوإ الظال  ال         رر  مر  صالة دامي عدد راااع  ور الق       علوه وم

 ورارسى الربق واجثا رن حسبه املطر

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه القصودة املشار ا  اا و  الشامسرة عأ النعم  الباطن   والظ ا رة             

ىل ب دل الهج ر ن ،  نشاؤ ا بعد رحتوع ه ر ن دوع ن ا  اا ن واا وا وال  رة ، واكن ا 

 مأثنني ومخسني ورائ  ومألف فقال :  1152وو    ربو  الأول نيتن  

 امحلد   ورب راح اله وافتك الع 
 ر      امحلد   ورب وابر  برا حبرًا وب  امحلد   وخ  رن ه  عأ خلقه ورس 
 وانزاحت الظل ت والنور ا يشسط مث انيتمتر  جا  الفرج بعد الشدايد والسها بعد الوعر

 والهون بعد الصعب وافا واحلزن بعده ر   وال ربه مأجال ا املهمين ابلنفس والضو  فر
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 وا   جا مج والَعصب ا طل  وابليس  ر  ن بعد السقم اف ومعروالعافيه قد جات ر

عمتر  تعس رن قد  فر فامحلد للموىل وابملوىل  يب  عأ وهجه وراع  اا ن خاطره ا 
   رب  وو  فتإ اببه لطالبه وابملنِِه حت    و  للخطا يصفإ وو  لأ ا اجلرامي قد ءفر

 املوا ب والظفرابب الرضا واجلود رعهود   ر  ابب العطاو اببه املقصود ر اد الزب

جتا ه واملف  البصا ر والف ر ا احِلجا واذل ن وارابب او لوه القصد وامل زا ا   ر   مألقوا ا 

 واوفو ا  عاره بعني القلب وا عا  النظر 
 وانزل رزون ال وث واطفا لفإ يف ب ىل حر  اوفوا عطاه اجلم و  جاِل جالبيب القرت

 رواج ال رع ملا  ء رآأ واحياَروات القاع ب  حتوانهبا  هالوا املطر مأنشآأ حسايب  

  م  عأ الودون يعمر ريصا رن حيث رر  رن فيضه الفياا ملا مأون لاكي  ارمر

 اثر اذل  قد رات راا ابحلوا مث ا ته  ِوق   ن الز ر وارست اعب هتزت ابلنيشت الر 
 ال فاره واحل رلأر اق رن بعد اوانيتتي ت      مص احلجريف ت قلوب الناس و  قد ا 

وا   عأ حياة اجلسم بعد املوت رن  ت املدر  اف ر واعترب ها يدل العاقا العارا ا 

 فيه مسعه والبرصوانشاه رن بزقه وَخلأ    وا الصورويهمسر املبدا ومسوف هللا صن    
 والقا  الرمحه و وا   رن الود  اارر   لأحشا بعد كمكوا الفطراوا رجه رن كل ت 

 و  جاب   حمله روا ب  اي  را ترص  درــــهللا رويف  املهمين ربنا اقدر رن ق

 ال ون وارتد ا ربوانيقا العرب رن حيث اكن   بني العشا وامل رب ا جنالت جالبيب القرت

 خه يرخيها رين جربو  عدد الأعوا    حنو ا ثين عهلكوا ايف    لوة اععه و  
 لأعأ عأ را قد صدرافامحلد للموىل الويل   ثنتني مخسني مألف رن بعد املائ  ييل صفر

 ابلر ق للعرابن والط  املستبإ والنه  ِرنهه رن ا  ات والنف ات و   شف  الرضر

 فراب    الت مهو  الناس واار  السخن   رن بعد رااكدت هتافا واءتل  راا الشعر
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 رشابه ينتظرمأن  ش رون الصن  و  را    ابهلل و وا  علومك والنا نيتود ررض

 حميص القطرعطش رزنل ءز ر ال وث رسق  رن   صن  ايف   احل  حتيار الس  رب اليشه

 هر    ورنه الهوبه و و قهار يقهر رن ق     صال مأور  رطوعوه وا شوا رنه فا  ه خ  رن 

لوه ا  ه يف مأ ربوا رنه ا  لي ا   ويف روا طاعته دامي ابلعشاو  والب ر  قره املستــــــــا 

  الشدد رنه ا فرعند الرخا حُتوا   هومك     ن  اح  هسا رمك و رمحمك وهرب را

 فهي  لمك ُطهره رن مأجناس ا طاو والورض  صلوا صالة امخلس و  كرتيهبا هلوا ال در

وا ،لِت وروقصا  ربَه وكراكن ال سا   حرضقوروا لها   احلال ا   عند الضجرابلعز  والطأ

 ِنِهه   اا وا و  العقىب العقوبه   نيقر  قر      همال ختلو ا خيلومك    مأويفد الي

 ا مثرواعطوا  اكة املال ح  ا ه يبارا     رن يفيصلاا  د  وارىس يصايل ىل  
 واحتب حمته هللا ورن خالف غدر ها مم   ور  عشور للفقرا عأ راقيا   حمك الس

 ربـتطه  اجلفهي  علومك فرا رمسن اا ن   همال عأ هما عأ هما اقسموا   ىل ور

 َلثرانون الفسا خيرهجا  رو مك ــــ مأوتِم   همال تقولوا مج اب بخا هبا  قيض وطر

يف احمكوا فاا حبمك هللا   ف  راعرب  درــقوروا حب  هللا يقو  هللا بمك فن ب  ا 
وا نيالتوه   حبر وبر  فا   حمهرمك ورن   فهم ينصت لل هر  عند الشدد يدرا ا 

نيتنات و  خلت جمارعمك ِط ا  قطعها 
إ
بت ر  سعون للعيشه ووا بَي  يف  ت ووا  اد ا 

 حترحتر وحترويفنييشب رااكن رن وا الضو  و    ر  رقابضه عند املدا ن ابملفارق والنخ

يف اجلفا واملوا   والتقص  ح  ال  قرصا 

 مقر    الس:روالف  صالة هللا عدد را ح    ها حتزا  ها و ها القول ي ين رن ومسر

 ه ابلسور ـــعد الهاد  ا ىل ر  الطريق  عأ النا الشاف  املقيول   يو  الزرر

 } وقال رضي اهلل عنه { 



294 

 

 

 

 

الق ادر العم ود  ريض هللا د  هه الأبوات  ريث هبا الشتو  مع ر ب ن عب           

 ال : قعنه ف

 ادر حيوبك ُعـــمر       ران مأبوعابد الق     نا وعي ود ومسرتنا عرص رر     م و ت      

 يض تيض قيدون رثا القمرآأ قد اكن ي  مر     واا اذل  للماكر  لكها قد َع    

 در   كز و بنوره وهلوا ءميها وال  
*
 وطاب فاا ال داو  والع  والسمر   

 رار رات مأكلمت واحلزن فاا انيتمتر  ر  سم   جا عند اببه رن  ،ا  الزر

 ح  ال ريف ا قلب راه ا ضار  محر  ر  وصفو ا اان واحلايل ت          ور

 ال وانيتمتر      عأ املاكر   ساىم واعت   ر وهللا رائ  راهد رث    الناس ر 

 وروة الفضا كاا الظا ،لو ا مثر  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لوه امللتج) والف     تصار ااذل  بك عأ الأعدا يق  و  رار    نيا  ورن ا 

إ
 يف

هل النا ال     زنار ـني  ابملصطف) جد احلسني ال  هرار     والص ابه ومج  م

 ك العسار ــــفــمأن تفرج عأ خلقك ب  والقران العجوب   ن السور واملقار 

    من قيا العوار     ا رمح ا ل  ورح   ار       ورسي  اارا غاره جتيل ال ــــي

 غابش ونيار لودون أ اواحتعا الس:ب ع  ار    وانزل ال وث وارمح نيهلها والوع 

 يصبإ الُقطر  رعش ابلز ر وا ضار   دواهتا والعصار      ودقها ينس ب ء

جن ورب   ار ـورب فينا اصطـيفان راعاد   
*

 وامل اسار    وا قه رن ء

 ار     وانيقنا اب هبامي و  رعت   القف  وار    جننا جننا رن وا الُ بب و  ت  
                                                 

 ويف نسخه غيمها والغمر  *
 ويف نسخه :  جننا وانقذان  *
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 هار    والرمسوع السجود الصاميني الن           ارــــوالطفول ال فول الراضعني الصــــ 

 ار ــــروا ر  نيشسط   عيش ريخلنا   و هللا مأعطف علونا وا ف   الهار

   رار وى بدار الق   ــــآأ واحتعا ا دل وامل  و ار     واصلإ مأع لنا واءفر مجو  ال

   ابر         واتو  به وقا ورب و     ال      بال ابملوىل ودع ىل طار عَل

 ار      فا ن ق امل رن مح  هساو  هب   و  سار  يفكلكف محلا الشوش و 

     ويل ض ر        يف   الصرب فا ِه ورع    يخه بشار وه  صو:ص   ا ن ايت 

 ار ــــطي  مك رن مأحوال قد صالوصا ابص   ار ــــني اســمك حترى يل ومك قانييت ب

 مِهت رن حتور ا وصاحا   الربار   ليس ختطر عأ اب  ولو  نت دار 

 وار     وف  قالوا ب   ا ت        واذل   ها رس نيار      رثا را قلت ل ن خل 

وا فيك وا ته راجت  لل     وا،هر  شار وعيل جا ب مأ ا الوقت   زوار     ني أ

 وار  اع الضـافهم مأيِف عيََل اتبه السي  هار      يفتقارب وخه رام عظمي احل

 ار ــــوا ترب قيا يفتنشب تق    امل   دار ــــا وال ـمسن عأ ،هر   غدواهت
 هار    افه و  يندرج لو  يفوق الن      وابرص الوقت را و واا و   نت ضار 

ن تعهرت راوا،د ِقيا   وار    والعرب رامه مأيِف يطلبون الع        هار ــــيف عتاوا 

 ينتلون العروا السامله ابحت         قار   قار   دوهبم ابلفنت بني العرب ابصط   

يِف عار  ها واملشار       ب   بوع يدرنيون الِعو  د ن ااور              رامم ِرهرِه ا 

 رثا را قلت راوا،د رن العوب عار   وار  وافس:وا   رساو م وىٍل ي    

     يفبقات الناكر   فا ه املرجت) للم        ل ن هللا يالطفنا بسرت الع         وار  

 واقرص القول واقصد   الالك  ا تصار   ار ــق  زل للفرج رن ابل ر    ا تظ

 والصالة عأ اليل   السموات نيار   خافه ا ن طال َرلأوه العرب   الس ر 
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     الو ـارِ        داميه عد راالقمر  جس  يف ن سار اامحد املصطف) و  به جرب 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ربار ــصاحب خيوا الرر معره بال   العوب عار وحسن رن طلب صاحب رن 

 دار   واذل  وحسن للعاق  راي          راجتد َ،د بَرِ ِ العوب نيا عنه دار 

 وار   واكهروا رن عووبه ىل را  و ي  زوار      را دروا به ويف ابوا نييشيه ال

 ه ويِف هشار ن ييفويــــ  وانيعدوا ىل ر  وافس:وا   رصافاته حبسن ا توار 

 هرار ــــه وحسن والــوا ت داِر القراب  ار     عهابه لولهم وا ا    واف روا   

 ال متار  ــــرىب وهم وا،هر املزح   الق  واحملبني يفطفهم وء     َ      ط العوار 

 ق بيام   رضار      ر مك قراابت ف  َ     رارِ     فا ه اااء ويف   طب غ  الف   

ن رروا اب صور      د افتاكر ــــم بعـرثا را قال رن   فه  ءويط اسار وا 

منا املزح ور  احلرب ب   را و مأيِف  ريب   الق        لوب الهارِ   يس اذلرار ــ ا 

 والض ا ن ويل:  داعوا غ  ابر 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ه ابلأمثار        يفتعد  و   رضا ُرِد   لأرطار ازعه حُس      ومُعر يفبرح   اس

 ارـوعلأ ا هجا واحلجا والسها فاا و   رن حريضه ا ىل  ا ر كراعش ابلأ  ــار

ن تعادا مم   ر رن بعك   دارــــوا لها   ر ه راهشوفون الأ    ارلأ اوا 

 رسارلأ اوانيتتعنا عأ دفعه بع       اِل     ني رس ر   مأوختصم وقعنا     الع   

ر حتيالقد ر اذل    د   رــــوا ت مأوصوك فامس  يفتق  وء  ار      مك قد قصم مُعُ

 فاكرلأ ار بــ   خا رن   قرحيه فيه يف   ارــابهلل ا صت ا ىل قويل و د  به اجل
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 واكرلأ اد ا عأ الصلوات عا ف و ب  مس   مسن جما د عأ الطاعات صادق وصبار

وا را اللوا دمم اِب   ارــــا ورب يفك شف اليـ فك وقرد   دار ـءلأ وادع ربك ا 

 امل   و و اذل  يعمل ال  
إ
 ارــــ طالأ جننا ورسي  ال وث رن مج    ار       هجايف

 ار       القياره وحِتر  وهممين رن الـــن  وا فنا ا ز    اا وا و  ءرب  ااار

 و ارالأ افي  مأ ا والصالة عأ الهاد    رار      بالأ وا  ر  مج  آأ واحتعا ا دل ر

ه  و به و       ار  ثل  اوه   دح  والقرابه وو  تبع  ارـــ صلأ اامحد املصطف) وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا عأ  س رعوار  ارـــلأ ياوعبود مأ،ك للواا مبضمون   قا   الناس راعدأ

 ار      وف  بواذل  اكن ينف  عندمه   هار      لأقاق  زالوا عأ مسسب اا و و 

  ر ويفتل:  الـــ ر       راجتد    املن   حزارلأ افوق وابرص اجلور واملن ر طمت 
 قسَمو الشو  والشوفات والعوب والعار   يارالأ واصبإ احلرب ريفاه ااتتعا بني 

 اوارَلأ اواصا وا لكه العج  وعرثات      ه مبنشار      بيام رثا راتقسم حتزي

 دارــــقلأ اته ــ وافتضإ رن  أأ به وخا    ءوارلأ اوالطم  و  بدت رنه رس رات 

 رحت رهبوت   نياابت عقيل عيل طار  ارــم ه يفحول مث يفحول ف ر   نا ح

 واكر لأ ا ابدايج ِ ســغ  و،د    ال    ر      نت رسِعد ونيعَْا  وف ويفعو 

 و يلم  ابلأ وار صفو ا رصط:ب واجل    رض رــــمأومسر مأو  قد ررت عأ  
  دارلأ اواجنهب صفو ا واعقيه   النار   غدارلأ امأصب:ت رثا طوف النو    وقت 

 ءوارلأ ااد  و ج  مجو  النوايح   الن  وابتهل فام الباطا وكأس الهوى دار

يفأ ىل خا ن وء    فعلوا الشني والقوا     التاج رشهار  دار     رابق  نيا  ا 

 وافس:وا   املروءه يوهما دمأب الأحرار
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ز ر  وتيــــلف السيفل رن ب :ر العلو  ال   ر  اب ف  مأقِيا عىس تُقَيا جباه النهي   

 حفظه ري  عأ امليفرن ويف و عس   يف مسس  يبدل اب بب واملس اتفس  

     را  رتث به ويف   رن قسوره  ق         ومأرا اذل  راحيبه راه  به يط   

 راافت عبد هللا الصاحل مسرع   ال د ر  نيتب ان رن يقسم الرمحه  لقه بص 

 رِصا صا  من ح  رو  وارتوى رن   ح  ُرو  رن صفا صا  صفات النو ر 

       رن ِصِدق  يته ملا صار را   ظ          وا عفيف اذل   ل املراد ال ي  

 رب هوب اجلش   وقا ملن اكن ابيص  ه رش ـوا ت ا حتصد فا نا   ابل رار

  ه   الضمـــــرن العلو  الص   اكين    يظفر بنيا املىن   ىل راهستتخ    

 ه   املاكن القفـــ روي       الُعدود ال        حمجوب  الوصا راينشد علاا مس

     رب ىل وا  مسس   هللا يوف  وه      شوفه صد ررا،د  َرِد ا نيوى النادر 

 جباه جد احلسن وا ا ال سا وال  ر

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نشاؤ ا عشتو  ي و  الأربع اء اثل ث احمل ر  عاا وراء              هه الأبوات واكن ا 

( ُوِجد نيت ومخسني ورائ  ومألف و و بشعب املرع) ر ن واد  )  1156نيتن  

( قاص  دا  ورة ني  تود  الفقي  ه املق  د  ور  ن  ن  اا ر  ن  ِع  د بع  د مأن اكن امس  ه ) 

 السادة ، تقيا هللا و  . فقال : 

م مسب     وقدء           من وابو  ر   قف لكنا  طلب الرح     زينا ب ونا   ُرعظأ

       الهج واصا الــــربد ابلب ره وحر      هيه نس     م واساريد الع بطن ا ط
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ىل الفقيه املق       د  و  يق   ر       وىل وا،د عأ رااا نياقه   مي النش ـا 

       وابنه عيل وو املعايل واملقا  ا ط  وعلو  الشتو  و  را،د مس     ظ 

 ر     وعبدرحـــمن نيقاا اجلهات النوي  والشتو  روىل ااوي  و  بكأنيه يد ر

       وعاد بو عيشه احملضار واا الشه       املقا  ال ي   وجن  الفخر و   ل 

وا ا رتى به جمنِا جاه  در   ن ومسرته فاح رحي العي  د ر      ا     ــوالعودروس ا 
ن  رته مأبه واعط ح  اليشش    ـد املستتجــــوابنه حسني املنور وامح  عبد هللا ا 

 من و عم الوحتيه الظه    وعبدرح         ـواومسر عيل وا ر ابمسه يفتعد  و 

 ف ـــوبعد اا ده يض ك يو  جاه ا   واا اذل  قد مس  ريت بىك   حتع  

 وا صت ملا قول   الساده ومسن يل مس         ق    وعبدرمحن غاره ر نوه للف     

  ويزنل ال وث رن حتود الس اب املطــ  ر ر    بهمسرمه يربد الال ب ويطف  احل

أا هب   ر   دعوا و هللا حب  مأنيتواد  وردي  لونا وءث فا ــ    م نستتج       مأ ظر ا 

 د    ويف قدر حنصا  قــــ        يفهج  د  مأيِف حق        لأبرار ويِف هجا  جاه 

   ءب  الو رتني املوج ميهر هم                  وىل وا،د بزيفته عأا وق           

 انريد 
إ
       وواني  اجلود قد حتيناا  ب ا املط  م النص  ـــدراا رنك وا ت  عيف

  ــال مك رن ص ــــلأطفال ورتعاوح     ــءونا حب  ا هبامي و  رعت   القف

 وااف داء الرض رهبم هبم و هللا مأعطف   وابلشتووا الرمسوع الراحتعني الصدي   ر

 لي  والي  ه  ىل رطلب عس اب   ــــوح  حتودا وفض  وال نا و ي

      صاله دامي عدد رايفح ابرق رن       ــوصا و هللا عأ رن    حين البع

 وراحترى الستوا وانساب ال رع   غد ر

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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   اارهـوادع ربك يوور ال وث رن ء  ب اره    ورك    لفقيه املقد  حص بق   او

 ارهــــاب     زور ابن نياق وابهوا ابليشش  ءوث طصب عىس يطف  مجو  احلراره

 ا   دورهــــاتوخناو    ر  رن د    زوره  اتوخنا ابنزوره ب ختنا ابل          

 هاره   والط وانيقنا ال وث و  فيه ال نا   و هللا مأعطف علونا وانيقنا رن ب  اره

      ِمواره    فارا ضاقت احلو  ِبِقا ال        ره        متيس م راضنا رستتآأص  رن ث 

 راره الأ ر  الوافد الزا ر وبني       مأ                تاره    ودرا وبن نياق وجمـــيل ق   

 ورارهاف      جدا املصطف) اخملتار ح  اره   وانيتت ث ابلنا ُر ر  نزي  وحت  

 واحلسن واحلسني مأ ا ال سا واليششاره   م الويل اب تصاره     وابن معه عيل  ع  

 اره     مث جربيا مأرني هللا صاحب الأر  واره    وابن  املصطف)  عم البتول ا      

    بد ه  عساره   ودرا ودرا للع        دارهــ ا الندى والـياودرا ودرا و

  ره      رارعه   نيوى رعروفمك والع     ره        ودرمه ض ودرا فانمك را  

 والصالة عأ روىل العــَـمَل واليششاره

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات يعاتب فاا قيوة ر د ع أ ع د  القي ا  ابمحلاي     مأرض هم            

اع الطري  ، فقال :   رن قطأ

 يو  را،د يعد    ارضهم دون ني     زر    ُر   جاد  وء اعاعه   ُرىب  و 

  رــــها الفشا ينـليش ورد راوا،د ل  الرم  يفت  هم و  ت       بني ح        

 ه يُعهر  د     للجمو  عىس ىٍل ل َِ:        مل وهشور   خه الصايته رن  و رع  آأ ي

ن ب وتو  مأقسمها وعدل وحت   ورن   قد  رج قسم يصربمأ صتوا يل   رب      وا 

ىل قا   ورنوب وَح   ر       رهجم وو بن  هه   للمقارمي خي    ر د    ن ءنميه ا 
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 هر وال    اب   خ   رجه للظلفان   اجل   نن والِعدان املصـــدر      واذل  بني  ي

هل عار      واذل  رن قدا حوره ا ىل فضإ ييشه   ر   ابمحلايه رن ا وايل و عم م

ىل ِيمنِه والأح ل تع      ربـــدود ال   وهللا هــــوه  وايب ح  رب    والسفو  ا 

 ر هار مأوُر د    للمسا ني رن جا ابلن        و ا ملن نيار  سف ر       هرو ا وخل

  ر        فارا بنتمك والوافع   وهجا ال      ور رايع        ِوِل ويفخيتاا  وا املع

 ده رثا جشره مبنقر     ممل   الأرا بي    ر  إ را  و مأيِف يدر  راكفر فيه رصل

 ا عأ الرب      غ  ها ويفحيم  الرعاي   ر   يفرعه  وا رن ربه ويف رن ردب 

 اره  هر    ا صم فان ا صم  ــــ  در      فا رصوا هللا ينرصمك ويقو  ويق

 هر ،د خيالف وا الالك  مأويقرصــواحل  واف روا فان  ــرث اللطم   الوجه يعور

  ر ويل هشتبه املرتق  القــــ ىل عرض  قي   فا نا افت   ال راا و  حولمك ِب  ر 

   ب  وجند مأوري:ر      الهايق ورن ِق      يفيورِضِ ويف رىض ب             ه يُورِضِ 

  هم وارمحنا ونيها وه      فرج ال           مث وا احلني ورابه وع             اق ال 

 ودون كرىب و جر     رنا  عأ ال  ر د    انزل ال وث ورمحن عاجا وبَ   و 

 د ال بار  طرضــيصبإ ال   رن بع  طر    ينسجم   رثاناا املطر و  تـــم

     داع  ورنهر  و ا الهدى و        ه  قـــه ىل رع      بر   املصطف) ط

 و اذل  بك يوور ال وث وارىس رعوجر   ابلنور رسفرو اذل   ور وهجك بدر 

يف ا ت تقدرــــودرا ودرا راح  هر    ودرا ودرا وخ  طا ر رط        د لنا ا 

 ضارن الر ق لأ ا الو ر كرمح وت فر   مأدع رويفا خالق العباد املص       ور 

 يقيا القول رنك والشفاعه وخي     فر

 وقال رضي اهلل عنه { }
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 هه الأبوات و و قاصدا  ورة الشتو  ال ي   ج ده مع ر ب ن عب د  

نيادس عه احملر  مأوائا ني تن   ءالرمحن العطاس ابعلو  وو  يو  الوالاث

 نيت ومخسني ورائ  ومألف فقال :  1156

   ونا ابنزوريو  حت       رارهومعر بني      

 حض  وراار  فاا   هر بني مسرار      ومُع 

 ور :ر الب:رنك و  هومعر بني مسرار      

 را        ا مأيِف حيور  ومعر واتو  وقــته

 طاريه فوق احل زور  اره  ومعر جعا ب     

 هوروالقرابه والص       قُطراومعر مق اب ا 

 مورابلبواد  وال ــــ  يفاد  ومُعر مَعِِر ف   

 مه   ا دورلذل    ومُعر مق ابمحل      وه

 والقوارص   القصور   مي وال رامي واحل     

 ور  رنااتاــــا نش   واطلب الرمحن رمحه
 ور  يموا  والطــــ ـ  عَا  رمحنا برح ت ال  

 وروالشتوابه والزق      اميوالسوامي وا هب     

 وا الي    عسور  هــفلراتق   وره وءــــ

 للمشامسوا الصـــدور  ناــ قد عوينا مث حتــــي 

 والوقا فوق الظهور  ناطالت املدة عليـــ 

 وارفعوا رنا الهور  ا وحيايبـــفادرمسو 

 ورعلها تصلإ الأر    هوامسررو  ابل رارــــ
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 دورــــحتـــدمك بدر الي  ر وانيتتعونوا ابمل    

 ور   القياره والنش  و  تفرد ابلشفاعــه

 ين  زل الستوا الطه ور   ر  قا لربك ور     

 حتــــا ره   ىل حتور  ربهوعد جا       

 واللجا طول العصور   مد ونيتند وحم     

 وال  ورى خلفه تدور  وع          د ورقد 

 ورىل ِ   تف         رد وع         د مق وب

 نستتق  وبــــا الوعور  وعــــد واذل  بك 

 راره والظهورابل      مث صأ هللا ونيــمل 

 شورابليششاره والنــــ   لك   بت عـــالو 
 واحـرتا طش الوعور  مأورسى الرباق يلــم 

 و     ر  يو  اذل ور  مدتبلف الهاد  حمــــ

هل طه والص ابـــه  وريل هبم مث الوع       وم

 } وقال رضي اهلل عنه {
ثن  ني ل  امثن خل  ت ر  ن ا  هر    هه الأبو  ات واكن   نش  اؤ ا ل  وة ايف  ا 

اعبان امل ر  وو  بعد مأن  رج رن قي  ج ده الش تو  امله احتر امح د ب ن 

عيىس بن عد بن عيل بن حتعفر بن عد بن عيل بن احلسني نيتبط رنيول 

ني فا آأ ورة  ا هللا   ود علو ه الس ال  بهللا صأ هللا علوه ونيمل قاصدا  

 قال : حرضروت   حت ع  رن مأ ابه ف

 د ن الزوره         تمك يو  حتيتوا قاص  ود مأبهوا رن ربمك ابليششاره   ا  او



304 

 

 

 

 

 را نيتواره  بالو تعنأا رن ارا الرو  و  ارهـــوه رعتين رن ديــــ ب خت رن جا بن 

هل ابعلو  مسبار ال      ي      جار جباره      مك حسيين تق  نيتين     ارهـــلو  ظرت م

 واملشاخ وروس الناس عندا حضاره  ارهــــطي   وال ر  واص  رن علوره و،لمه

 ا  ثــ ره     حرضروت الص طابت جم  ن العــ ره    نيا ين الواد  املطلول  ي

 دارهـعند  ود النا املشهور قطب امل  مث ونيعد رن قد خه   الشعب داره

 دعوى مم ىل تـــاره      ابلوامس  الصم   هاره   اذل  جا رن البار  ُ  ابلن        

   وب الص   قانيتوه اكحلجاره     والقل  واره    هبوه الط اه مأ ا اجلفا واحل        

        اره      مث لـَ  متادى ِعندمه وااء    اره  وانيتتقلوه والقهار عو ه وحت           

    راره     بيام ابحل  وارنيا الرحي جتر   ه رن القو  اثره      قا  رب الس  خهلُ 

 و  ا ساره  نيتب  تعطف وهت  عاد ق  اره        العقمي الص تآأيت عأ ال  در

 الص طابت ااينا ل             هم ابلباكره  الط      اه الب اه مأ ا الشتب  والبطاره

را ر       ء    رن ىل راره     يو  اافت مم اب   عــوارهت مأ،الهمم راحِتعلوا ا 

 ر و         ود فينا ب اره  مث وا احلني ءِ    ابلعجا والبداره            راحتعه للمع  

 ك اواره       جا عأ كهر ررمسوبه ُر:ي  اره    وامسر  القاصد النا ل بش  امل    

 راره   افايتك رثا الستوا قار  ق    ارها طــــــ،ارا الزاد بطن الواد راا

فتخارهوالصالة  بتاكرهــــعند نيورته ابن الشيب قي  عأ امحد و  ل هود ا   ا ا 

 ،ني قال انيتتقم فاا كزايد وق     اره

 } وقال رضي اهلل عنه {

          مي واهسار  هللا يدميه    ع    مي قد نيارــــقلا ر  القلب الرح

     مني واهسار  حمفوا ابلنعمه ي     نه ويف التعسار     رايطعم احمل        
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  رامل املستتقمي قامي    عأ الص       مـــ      اد  روف    صالح داي

 ل ني الأ      وارــيتي  نييشيا الصا      امي   ومسر رويفه ال رمي        

 ويفخيالفنا ويفه                    اوب  وى  اكوب   را و    رن   اله

يف يوافقناعأ      بار  والأرسار     وحيتفظ اب             الب املط          ا 

          ا روا      عأ املاكر  والوف   مٌي صاٌ  رصا     قلبه رح          

 وب صبار     عأ النوايب وا ط  ادق رستتجاد وا      صدي  ص

 دا وقُربُه        رايض عأ بُعد الـم       ره و  حنبه   حيب رن خاط 

 يعطوه   الفردوس   الُعال دار     ه يب ا الونيتو    طري  رب     

 يفهسم  الع            اول ويف راقب  واقب    ونيعد رن  و  رر  الع

 ويف الهوى و   و ا ىل ال هوى جار  ويفيطو  النفس   امل      عاطب 

  و    اا وا ال رور ت        و  رة   وابليس عن طرق الرااد ر و 

ن رن  و ب خوا خف              و  ورن طلهبا   اجل:مي     ار    يفنيتِ

        نا ورب ىل نيا    واحِل  ب    ورب نيلمنا رن امله             ا 

        ارا وُرسمِلِ اجلار   ورب حت    ا ىل نييشيا الرب  ع               م و 

        ر ق  تولنا وار ق وابرا ال              ا د  وعافنا ووف      رب 

 ول وابر       عصوب عد  ووص        فا   رساو  راقضيت واطل

          هاد  ا ىل نييشي     عد ال       ك    وصا ورب عأ رنيول      

ه  و ي      و     املصطف) الناط  لنا بق    الأمسررني الأ صاره         وم

 } وقال رضي اهلل عنه {
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 هان البيتان ،دى هب   مأ اب ه   بع ك  ورات ه جل ده  مع ر ب ن  

عبد الرمحن العطاس واتوخه ابنه احلسني ب ن مع ر  ف   هللا هب م ، واك  ت 

ثن  ني رنتص  ف ا  هر حت   د الأوىل ني  تن   مث  ان  1158ت    ال  زورة ل  وة ايف 

 ومخسني ورائ  ومألف و   هه : 

 وبستود  ع         مر   ابلنا  ـــ  اليشه                 

 وامحنا رن ىل     مأنيقنا ءوث املطر                

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات خياطب فاا صاحيه الأ ور ني عود ابحس ن ابح و رث  

نشاؤ ا بعد صالة اعع  وعه خل ت ر ن ا هر رحت ب  القيدو  ، واكن ا 

مثان ومخسني ورائ  ومأل ف وو  بع د مأن  ار الش تو  ني عود  1158نيتن  

بن عيىس العمود  رستس قيا لطل ب الرمح   وال و ث للمس لمني ، حفص ا 

   ت  اللوة ، فل  امحلد . فقال  ف  هللا به :  القيول وَرنأ هللا به 

 دو النسورـــا  بت اللو  ليــــ وحتن  ل يفح ابلسعد  ورو     نيعود به وح

 ج الضو  وافت ت مجو  العسورر     تف  دورــومأ  الهجر و  علاا ااور لكه ي

        زور ها دلوا السعادة يو  حتينا   ابب ا  فتإ عند بن عيىس وحننا حضور

لوه الب:لو  و   الب  ور     امحلد هلل يوره   ارضنا خ  حت    ور   عد رارمسبوا ا 

 معد رال ال وراومح ودوعن وواد    و ا وال سور    عىس يعم النوايح عُل

 ورَسْ واد  الهجار  وانيعات الن:ور  د ور ءور ي  ا   و  عربت رن املا

 لوا   القيايا راخيـــلون نيورهــو  ع  احلشورال ــوريدة الصوعر الصوعر عي

 دح و  دحقوا مجو  العهورــــ نامه امل  ور    مأويفد  نده و عمك را مه مأيِف صق
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 د ورب وحتزل العطا وء       فورـــوبع  هور    ور صم يل نساب  رس ويِف ص       

 ور    رثا اا    ونيتبإ الرعد والربقان  وررنيا النأو وررنيا طشوش الوعور

   ر  بقدرتك يفينش  ويفابي ور ه       ور واحتريت نيتو    البودا وقد ا تف

 رب ال سورــــفيه اليششارات والنعمه وحت  هور     عم العطا والهديه والهاب الط 

 ال والطوور      ر  املوا  وضبعان ا    وا به مأحيا    الأروات و    القيور

 را واعرتا ابملس نه والقصور ىٍل ع  ور     وربنا        تار فاا الف قدرتك 
 دروا بهبه   رار الهجور     راقط ق  اتبعوا تنا يس   القرصه واتبعوا ط:ور

 ور   راين ر مأفضا  ا يف ىل جا،د  ف  تعس رن مأحلد وكن ا  ه غدًا لن حيور

يف مأ ت وواني  الرمحه  لقك ءف  ور  ونيارإ ويفتفضإ ملن  و حيمأءفر   ور   ا 

 مأنيتبف  عمك الص را تيص   السطور  علوك بك وا ا ودا ومصد وا ور

 ومجا احلال واقِو املال وااف الصدور     وور    إ مأر اقنا وافتإ لنا اب      ومس

   ابلشاف  املق     بول يو  النشورـــوا     الهور     وعافنا ابلصوا ه وا ف مج

ه  و به رحت   ور     علوه املهمين لك  يفح         صأ  ال املشتوخه والظهور ــــوم

 بنوا عأ نياس تقوى رتصا را ور

 } وهذه األبيات  منسوبه للناظم  يف مدح القهوة{ 
 د دينار فاا ،انيب ا  ه   ــــرن رَ   وقهوة النب ورسًا ردر            ل  ب 

   والنور بني مأف       واهجا يعت ر ــوا   ري ه كفرو  اتبك صود ىل راطال 

 رن يفتد ن عأ ااربه رافيه رس

 } وقال رضي اهلل عنه {
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نش اأا   روج اب ن ط ا ر ب ن راحج ر ن    هه النشتودة اكن نييشب ا 

رصنع   ونن بعد رظاق فعلها   رصنع   ونن  و  ة وتويف  ا بع ده ُرط  هأر 

ب  ن مع  ر ب  ن ص  احل ب  ن الش  تو   ر   ره ، واكن   الأرا ج  دب فاك   ت 

نشاأا مبدة هس ة بق درة هللا تع اىل ، واكن   روج اب ن ط ا ر  الرمح  بعد ا 

رصنع   ونن يو  الأربعا لامثن خلت رن اهر ربو  الوا  ني تن   بن راحج رن

 نيت ومأربعني ورائ  ومألف ، فقال ريض هللا عنه :  1146

        طر     مأبديت ابلرمحن رب العرش خالق الف 

 مي الطول واقدر رن قدر     الوا،د املاجد عظ 

  ر    و  حمكه املايض حبرا الاكا والنون انيتمت

   ال         هدايه والسور    جا  بت:قيواثين مبن  

  فر      عد املبعوث ابلرمحه لقوره والظ                

 و نيتود  نا ه رن ررض  راع  اللوا واحلوا   

  در           وامحلد   ورب  ال الشوش عنا وال 

 طاا رن حتودا وقد غاب الع لوانيتتآأنيعت الأ  

   ر      فه            م  تار الف  قدرة املوىل ملن   

وا را املعترب دار النظر   ويظهر املع              ىن ا 

  رب       ف  عن التفصوا   حمك البال  والع    

 ته رن ا اب البطر      واا اذل  افته وعاين  

  و  را انيتت:وا رن َ،ْد ويفخافوا رن املوىل ،هر

 وامه ىل                    لِت هبم الأقدا    احلوطه ض                   
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  رب        عتاصالوا عأ رنصب رفي  القدر نيوره را

 واد  واحلرض    رن نياب  الوقت انيتتجلته الي 

  رب         وا ح        ـــ را،د قدر يفجاه ويِف مك   اا  

 ال را  املشتصردمي ابن ــــرنصب وا نيها الق 

وا  دى به ال   داع  حرض       مك اتو  رن حزبه ا 

 مأ ا الَعممي ا رُض و    احلمث ميلون احلرص 

  وا الأثر                واويفدمه الأحيا كرامه بعدمه دحق

عمتر        رسجدمه املش    هور ابلطاعات واا ن ا 

وا رايفح ويض اكلق     مر         ابلشتو  و  وهجه ا 

  اعه ويف   ابلعشاو والب ر و  يف   الط          

      وقت الس:ر       دامي عأ ال وت يتلو ا ر     

 ول معره رابدا وهللا   الط        اعه فرت   ط 

وا ايت ا رب           و عابد الر اق وا امح   د ا 

كزر وا    وا ه مأ ا اجلود مك رن اتو  ابلفضا ا 

  ا والق      هر     مأ ا الوفا و  جا بوا ايف  الرواي

اا مك في       ها اهر          فيه في    هم اهرة الشوأ

رم نياده وفام رس ع              اُده رنتظر       قال ا 

 دامي و و فام ا ىل يو  اجل             زا واحملته  

   نه قرص          ها خرب  قي  را  والنا ر       

 ا الب   وااون ينرص رن صربــــكلمومه مأ  
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و وا ترص       وينق     ه املظلو  هم  به تل                وأ

  دا  رصه وبدر السعد   بُرجه بَدر     ملا ب       

  زرر          مأصعد وا عيىس ب :زابت املراتب وال

 يل نيلهبم   املال نيود النخر ـــجيش اجلهاد ال 

عت وا قيا ا     ر      عصب  بين را  رجال احلرب ا 

 نن و روا عتــب  الط وان  ر      حطوا عأ  ي 

  ه حرص       و،ارصومه حرص رابعد قيا ،د رثل

  ه  ينه ويفجامه رن اجلوده جضر     ررابط        

  هبا والسهر             مك اكبدوا فاا ومك قانيوا تع       

 ه ومه رايعرفون النو    دايج ال رر     د   ر   

  رب رص       ملا خهوا راقس وقتلوا رن قتا واحل

 ه ولو وابت حت      الريد احلجرــــقالوا  با فرح 

  فر         ح  ضين ،ا  وكن مأن ليس   رام ر

 رام  فرد وقال مأطلب لنا       مأ در مم واح   

   در      وويف بين را  وغاي  حرهبم   الق         

 رب حيده رن الهوبه ط     لو قابلوا اار  ض 

             راعاد يل جملس ومه  ص    لهب الن    

 ون البنادق   الع روون طول اللوا يلق      آأ ي 

     وق وويف رستتقر     ويفبقت حي  ويف يل ف       

ن اكن ف   ر   وا در و و قا   ولويف ا در حرا  ا 



311 

 

 

 

 

    وانيه ابلبرص        ل ن   د  فسه وقاهس   ق    

 و وا ر رن احلنطه وجالت البقر    وا در و  

وا الس ن        ر سور وامل سور راهسمل ا    اق ا 

 وطه وصوبه رن نييشهبا راجرب     ،اطت به احل 

  ا الس     مأ        وويا رن يفهستت ا الصاحلني 

         و  بعد وا لكه و ر     راعاد    رص وق  

  ام  ر       رن ،ارب مأ ا اا ن جاته رن ررار

 ه ر  را  و  راوى نيقر     وارىس    ،ال 

  سفرــــ و و كرى ا  ه اا رن مأوطا ه   مأ ناا ال 

  د قال ورس ني وا ويِف ا ر     ايا ويفح       

عتاضت رن البار  ملن عد  ك    هر          والقريه ا 

مر        حَتيِِد وا حتيِِد وا حت    ود ُرطهأر بن ع     ُ

  هل الرصر        اتو  ا عرتا ابجلود والنجده ر  ب

 ل ف         اق اوأع وا تهاوالعدل به وا      

ان والعاطا ني   رب      وارست به العوطا عأ الِعدأ

بوا راا نيرت      واصلإ رساجد    ا ومه قد  رأ

فر      ه وقيضوا الأبواب و  فاا وا  َ       ق   وا للسه

       الأبدال رسأح   املدر    مأرىس  ردد ا    

  رر          وىل   رده عأ ،ا  وقد  ال الض    

 عن ىل رن فاا رن احل       راثن رره والنجر 
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  ر     اجلودات بني الناس   ب :ٍر وب   ااعت   

   اق ب خا  را  طر        و هللا ورابه وع         

  درــــ  البال رن وارد عأ ايف نسان   ال  مأوص

 اب املصابوإ ال رر       مأدعوا ابلهاد  والأ  

           َلني  و  هبا  ف الِ    اوتك و آ  وادعوا ب

 وءوث           اه ورن ليس ينىس رن ومسرورب  

ُفه ابلرمحه ل         هها الُقطر نيه  والوع   ر       ضِوِ

         من  تان املطر   وانزل عأ الودون ورح  

        رب     وىل واد  نيال والفايك ا ىل  ونن ع 

ـُرب   يظف  حتوانهبا وويت ابلع            وارا وال خ

  ر            اليشستتان كرعش اب ضار  والز متيس 

 مر بت:صوا الـــمثر       ورن معا فاا بق  رض 

ا وراح مألق وا معا را  وقد بدأ   ا َورَص                  ا 

 ن   املوىل ب :مكه والقــدر    ها حصا والظ 

  ور    حننا طلبنا وا وع             فوه يو  تبديا الص

       عا روعنا عنده بدر  يقيلنا وه       عساه  

  ر          لنظاوبعد وغاد  عأ ح        مرا   ا اب

   العيس حتعدان الوبرــــرصمور  الساقني   

ر ن علاا الشد رنقوش ال واد  والـــم   زر          ا 

     رِبِ ا عأ قي  معر      وارسح رن الفي ا وعَ  
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وا    مر        رته وع               رب ا احملوه ابملوابه ا 

 هر حتفلها حيث اذلعرــواعرب عأ مغدان واح 

  هر       واحتزع هبا   ال   يفتبق    الس  مأوت

 رب ا عأ واد  العه      تطو  هبا بُعـــده وع 

  درــــواقصد  ويب احلمث  ر واحرض ودرعك رن:

 رتب عاخديك ورـالوا ـرث رن الش وى وور  

   ظرهتا             ها وبعد اقصد ا ىل فر،ه بن     

        هبا  يف ا ىل دون الز ر  املصنعه و  غُل  

فت   خر     وا ر  الشده  ونيا عن اتو  ابلعدل ا 

 ين به رطهر بن معر     و  قد نيتب  ومسره و ع 

   زتر       الفارس الرضغا  نياعات اللقا را           

 مأيضا ويف   ـفو يو  احلرب   املودان ص    ر 

  ت ر               الشجاعه ا رث رن وااه را و رن 

 ايص ودا  راءا ح   فر    يعمل به الق          

   ر         مك رن حمطه قد قىض فاا رراده والوط    

وا ا   افه   املودان       ر     خيض    القايس ا 

    اق فيه ور        مأيضا ويف رث  و  رن حتود ح    

  ها ُرط          هأر قد  فاه هللا رطهر عن قهر 

  ار ب   ر              ،ا  الشجاعه والرباعه والنفاعه ص

 ا ر ر  العقال صوته والفخ ر       املشتوخه ك 
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  جر      و وخه الالره ر  لف احملافا واحل          

 ل ن بسعد الشتو  مشس اا ن و   وره هبر 

   راراته علت را ترص       بوب ر و  مجة         

 راع  ال ثوب اليل جبا ه حتروا مأ ا الب   حتر 

  رب       و  رسطورا وقا وا ط    رس  طه يعت

 ورات حي   ظمها عقد اارر      مأبوات رنظ    

وا    ر    روجه  ءرن حبر  احتس يتعب الاكتب ا 

       هأر غ  قصده خيترب    ويفنييشهبا وُرط             

     وك فن  لت رن رب اليشه        مأيضا وابَ ن ِِ     

  ناا مث       ناا رن به طرا رن عونيه قر 

  َره وصفها خ  امل            هر      هتناا مث هتناا ُره

وا احلرب امشخرره   ن        ناا ُره   را ــــهبا ا 

   ر         هتناا راخت  ز  به احلانيد و صمك حيت

 در اذل  هشتين نيقرــــ هه هبا رشعال   ص 

   قر      مأ ت اذل   ستتا ا الَعلوا و  فاا ر       

 ك وجاِ د رن حنر       ومأوصوك ابلرمأفه ملن  ت 

  الوعرواوث  عأ ا ا اا ن وا،هر رن تالبيس 

 اا الصدر يوءر والبرص      مأعين رن النأــــمه ث 

      و  ا رب       يفتقيا ا منه ومسن قابا لت:ق            

 ا الفعا فا ه خ  مسسٍب بُد ر     وامسسب مجي 
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   اي  خفر     متت و  رين نيالرا رحيه الف          

وا قد فاح يورا     اكملسك   ع    وا تــرث   طره ا 

    اليشه       واقيك عنان القول وا   ابلنا  

 الشاف  املقيول و  به ىل و ٍب ي               تفر 

  ان الشجر      وراق واءصلأ اصأ علوه هللا عدد 

 ني با ِعدة ب :ور ال       ِقَطر      وعد ررا الط 

 } وقال رضي اهلل عنه {

 د را نت نيايلــــرن بع  ايلــــقال الفــــ  ضاق ح

 لأفاكرا  مس ه دي  ر   وارسيت مماحت       رى يل

وا دىج اللي  رادر  ورى الطرا يقهد  لأنيوداا ــــا 

 ارــه  ــــ  ابطــــين ااعل  دامي وحز  جم            دد

  ر وغايب   رن ىل كا    وبت رن حت       ور رايب

 وار    امي ونياحي   مأط  ايبلب ني ران صــــــوالق

 هـــرن مسرب      ته وااتت ال        رى  يبات مما حت      

 ارــــد  ءـــواارــ    ا   مم:ون    س ح      ا 

 رى دروع العــوو   واحت  ا جشو ر   و اد ح  َ      

 ار    عأ   نت الأوت      رطرب ءريب الل   :و 

 ه        هر بهيك امل ا   اللسانِ عاا  فص     وإ 

  دارلأ او  رنه تنجاب   ويت الن   عأ الص      

 رن واق به  ال     ربه  ربَههشا صوته بط           



316 

 

 

 

 

هل داود رزر   ه مأورثه رب                هوكأ   ار        رن م

 ر ناا ح         ايل وفين   ين فقلت ووا امل             

  هاكر  ورصت مأ    ت    ينل ن  وى النو  ع       

   وفا مج     فيه الصفا وال  ومسرت وقتًا  تق            د 

 ار     وا ــــ  حمبني وا ي  راف        وه ح ه ويف و 

 وىل   اب        الِا   ا تق           والوو  قد ا 

 ار     ق وىل حــــايل رحت   ااب ال در ىل صــا 

 دوا   اا ن لكــــه         ا  وا ِ  ت   ال               ز 

 رار لأحاوانيتتعبدوا فيه     والشني د لوه ِد        

 هــــوانيتتآأصلوا اب ساني    ٍا برانِيه     وراح         

  رث علوه التنصار   وا       وه دانِيهورن ُويل         

 اب             لواكن قادر  ر         ر آأ راعاد ،د فيه ي

 صاروا عأ املن ر مأ صار   ال  احترويف لبط             

 د ربِ       َوهـلواكن   امله  وهبأ ورن رعه رال َح          

وا دعا مسإ ل     َ        بأوه  والق        وه   قُِة ااار  ا 

 اســحيبه رن الند راحــــ  السفــــيف  اوىل رن جاه 

 وليس رنه خت            بار  لون به راسويفهش          

 و    العرب   جعوبه  هــــيفحول رن وا املصيــــي

 وجا ب الص:ب واجلار   بهىل نلك رن قري          

 ويفخيوب ريفر             ا  راِل عىس هللا ه      ما
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 ارــــيــ را  شف ال  عساه  ماوابملوا ب                

 وابملوا ب يُم             ده  بدهنرحتوه ي فر لع             

 نـارــ وده رن ال ــــ حيم  ُعي    دهحب  حتوده وجم           

         صاف  عأ النا ال     لوا دواف   وا   ص     

 ارـيقيا افاعته حت      ي  افي  يو  الزح              اِ  

 علوه رااللوا ع   َ          الرب صأأ وني           مل

 را مأءصان الأجشار  وح  وء جن            ٍد تيشسممأو    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لوك مأمحد ال ث   وحمسن مأ صت ملا مأق  ول   مأا ر ا 

 رن ىل و    مأو  ر  هرن نياق هللا نيال     مــــ

عمل بعمل الوفا   ا  ِه لنا ص        ادق  ص    الي       قنيا 

       اق ا ب     بـــيــــأنه الع  وفا ردمي    عأ الصفا وال

 جباه و  املنصب ال ي    هللا ها يه ىل           

 نا بش    مأرني  ريب ل        عد الهاد  ال           ه  

 دد  و ـــالع ح    ون  نيم رـــني م رـــني ىل ح     

 } وقال رضي اهلل عنه {
 رن رؤس دوعن هاا الستوا   حترحتره  ار واملنظرهـــو هللا عأ مأ  الهجر وال 

 ِدِ  ءـَـرب ا ابحلوا طرضه   ويفيع            ربو  والصوف وا را الشتتا را اومسره

 الودون را  قره ع          مو  ورب    وري  والقو  هب يفخييل ث      ِ     ره



318 

 

 

 

 

 ر رتجره  واع  رب        إ   ا مثــــ يفعاد ب   هره   رنا ل ا     ــرث تـمر ا وال      

     وىلأ نيعر ا مس ه    مك رن وا يف ت   دأ ن والرصرصهرن املرابني وا ا الـــ

ىل ال          ُمد ن واملزيره   قمي   مس ه        ومييس اللوا لي     رايفرح مأيِف ا 

ن العرب رره تق              مسره  ويِف عأ رضس فوقه رضس رن رشفره  يود  ا 

     أ   ره     واحملت ر   هجمن ربنا ح       فرهرمسوك ايف نيال  وا كال  و را ا ــــ

 دره     وبعضهم يلق  الستب ه ا ىل املص  ا ا ىل ري هــــو  راهسارإ ويفيــــمه

وا  ن جاا يقرمأ مسعت البيت   قرقره  ن وانيتت فره    نيتبإ الرمحتعجب ا   وا 

وا ،انيب حساب الهه  حساب املرهمأقىص رن الصا واعأ رن   ل نك مأثيشت ا 

     بار  و  رقدره   و ص يفاكن حت      ا ه  وويا رن دل   را  ورن ع   

ىل ال  رة   راحيسب املوت واملرحت  ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  ها رقدره    يطلب رطالب ويفعنده ل       و  مس ه     اللوة القلب   وح

 ر  ينرصه    مهوهما مج وهللا وو ال       رة       خدر  اا ن واا وا و  ال  

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ه ن البوت ني مل ا بل  ه ر وت بع ك احملب ني و  و الش تو  املرح و  

برمح  احل  القي و  الص احل ال ويل ع يل ب ن الش تو  ع د ابحوف ا العم ود  

 صاحب حتزول حتزاه هللا خ  ومأحتزل و   هه : 

  ز  ابلصالة وابلصربخفففت ح      اتهاء  عمل مأاب بوف             لقد ني

 تال ا الهدى املهمسور   حممك اذلمسر    م  الص والرح     رجا صلوات هللا 
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 }وقال رضي اهلل عنه {
را ابلصائبات هش وا  مأيف قا لأرابب العقول مأا وا      فرمأ  ا 

  1} وقال رضي اهلل عنه {
نش اأا مأ  ه دخ ا ا ىل ب دل ا تبا  واحتمت      هه الأبوات واكن نييشب ا 

فاض طر ا ىل ا  روج ر ن ا تبا  قري ب  ل   و    اجلار  وق يضوفوه ، 

مأحل ؛ ووحب امل رب ؛ فالقاه ابن همر  خارجا رن نيدة ا تبا  وع ز  علو ه و 

 ه الأبوات و  : ه  اء  رنو   واه ، فآأنش
 جل:  حتنه بعد را نت  ر اوارسيت و   عا بن حسن حومل ال ووار وارىس رزار

 ويل وق امل القيويل هبار          حب القي   رار   والقرو  القار وعرق احلدج وق

ن حتيت رص القييل راونيعه الرصار  وا 

****** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 نقال من تعليق على مكاتبات احلبيب مصطفى احملضار  1
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 } حرف الزاي املعجمة {

 } قال رضي اهلل عنه {
  هه الأبو  ات مي  دح فا  ا ج  ده احلبي ب حس  ني ب  ن مع  ر ب  ن عب  د  

 الرمحن العطاس  قال  ف  هللا به : 

 ال مأفضا اجلزاــــاكرلنا ىل خ    الـــحتزى هللا عــنا نيتودا رتفض

يف وح به الطوب العب  في زنا  وبلأ ه عنا نيالرا رضاع        فا
1
 

   ب  قد ،ا فيه وبر ا  مبرت             الـويف ال  طال املوا ب  اط

 ملا خنىش وللخ  رنجزا د    يَُع      نا  وره رتواصالويف  ال في       

 ال ونيتود  ا  ا     ريلف ال رو    نرحتيك لخأ وال عو  ورعقـــال

ل        ه العاملني تفو   اــــحسني مأمحنا وقرة العني دامئ   اونيا رن ا 

 بد ن ود وا م جال ورنج           زا  لنا بصالح الشان واتو  مجة

 } وقال رضي اهلل عنه {
 رب تبعوا ا منه و رث ال نو   افت الع  و    نيعود قلا و،ا بني القسم واملي

ب و،د يبا  و    ،د ابيوني  و،د قال الوني  راه   و        د ا جعـ  اا وا وقاتِ
 و    وافهم رعا وه و   و طاا والرر     وا ت ا حفظ مأبوات قويل والقها   حرو 

 و  واصرب عأ ااغا اا وا   مأيِف جت  واقن القناعه فهي    رن مسبار ال نو 

ا تفو    رو    وا،هر تيشي  اجلوا ر واارر اب   ومأحسن الظن ابملوىل وِع     دأ

****** 

                                                 

 



321 

 

 

 

 

 } حرف السني املهملة { 

  } قال رضي اهلل عنه {

 فن  ت ال نا عن فيفاد  ته ب البوس   دمي  ءن يل وانيقين رن ابرد ال وس 

 ا    الندارا،ني رطـــموس       تهمسر     ها عربه وكاوس   ور ت الراببه ل       

 وحييي ىل جارد ويطرب ىل همجوس  وس الراح راا يصف  ىل رع وروح 

 بوس      قرن طاره مبطرد ر  قصبه وقن   فيه  روسادى الشاد  حمرا فيفاد  

 وس       بنظم مأحلان راعاهبا حممك وقار   وجا ينشد بقول احلداه الساده الروس

 نيلطان حمروسمكوا الشتو  روىل عدن    دوس     مأ ا احملبه ملوىل يح قُ   

   ردروســـوقول الشتو  ابطرره و   اهد ردبوسونيود  وابن فارا  ره 

ال رن طوس  عوس     وابطتار واملزمح  بن لوث دل  وابنيها اذل  هشتبه ال زأ
ن قيس رقيوسوابحفص اذل  قاس قيس     الفضا ر موسويصالمه عقيا اذل    ا 

 وادر ىل خفسوس  ح   هللا هبم رن      را وس     الوفا وا ومك مك  س رب  

 حلزب الصاحلني اذل  للروس دب وس  روسر دق الويف   ود ــو فنا بص

لهي  جد لعبدا بودا    ووف  وا د والطف ورا به وا فه البوس    رلبوســــا 

ميان رانيوس    حمبوس   وقلبا رنقلب   نييشيا احل  و ب   د ن اكرا يقني ا 

 بر  ال      ا فال ا عوة ىل رن:وس  وس  رصفا ابلوفا رن مجو  ال ش رن 

 عوب اجال وردنيوسوصن د واه رن ىل   قو  العمل واملعرفه ابلنور رق      بوس

 ناصه صار رتعوس     حياة طوبه ابلق      وصن دينه رن املهلاكت م فات اكملوس

 برمحتك الونيتوعه بوني  الفضا ر طوس  وبعد املوت هس ن عأ حتنات فردوس
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 دد را ح همجوسـوصأ هللا ونيمل ع  د وســحتوار الهامش    مح) رافيه ر

هل النا والساده الروس  عأ اخملتار وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
قي ا    بع ك ال زورات لرض حي الش تو  املعظ م    هه الأبو ات قاله ا ر   ا 

خ ها آأ ، و و   حت ع  رن مأ ابه ا لو ا ر نيعود بن عيىس العمود  معود اا ن

رن جمرى قيدون ودخل وا ال بالد ومه   ه  ، وق اروا ف وق رضحي الش تو  ر دى 

قه   وتني و اروا ، وف   ا  ايف ا   ارة ا ىل لق   ب قي   دون وو  ع   أ ني   يشيا امل   زح 

وايف نيتت اث  مث  رحتوا ، واكن د ومم بدل قيدون وقت  وق الشمس ، فل  اكن 

دوا ا ىل  ورة الرضحي املعظم واحتمت  عندمه عاق مسب  ، ف كأن وقت صالة العشاء عا

الشتو  مأراد مأن يبانيطهم حيث ومسروا اللقب ، فظهرت مم ر  وج ه الت ابوت   رة 

ا ارة ر ن الش تو  ا ىل لق ب حريض   ، وقار ت عن د وج ه الت ابوت ر دة  ص  ة ا 

ت الزورة وليس مأ،د رن مأ ا قيدون   ا طالع عأ لقب حريض   ، مث بع د رامت 

الزورة محلوا ت  الهرة ابيد م وقيألو ا اعو  . فيالها رن مسرار  ر ا مأجله ا عن د ر ن 

يعرا حملها ، وبعد و  و بت الهرة رن مأيد م وق يعلموا ا ىل مأ ن و بت الهرة . 

 و هان البيتان املشار ا  ا  : 

 يو  حتـــونا ابلنفس  اتوخنا بني مسراره                 

 و هللا م ون ابلنفس   طالت املدة علونا                  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات قالها ملا توجه رن هج  ي   َِون قاصدا بدل  نينه   ، ال مسو  ه ني ا را           

اثنت  ني  1162ب  واد  الص  وق وو  ل  وة الول  وث لع    اث  ا  هر القع  دة احل  را  ني  تن  

 ونيتتني ورائ  ومألف فقال : 
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بعك العرب هشتبه البارق ر  راقيشس
 يعجبك يفث      ار   رعناه ويِف جلس  1

ن ابت حيرس عأ ربعه قَهِد را عس  عت سايقد  عأ الهو  رن دون ا منر يف  وا 

 د ااا نيوقه  دســ  الراس يفقيُنف  د ضو  النفســراهشتت ا اباراجب عن

ن نيار طاِلع را،د به   دنســــرطهر اجلوب صادق راهوه ال  رن الناس حسوا 
 رظفار رلشاع را و رن قنوص الفلس  عس العسس ،ني عس اللوا   مضر عس

       و  واانس   ويفيدا  نيتبوت ااا     ري ه فوق حتـا  دبس دــــرَ  رنني را

حتيشس      ويفبدا رن حتنوه عن  ار  س     ويفبدا رن قد ا منه عأ حت  د مأر  ا 

 د الويشس     ررات  الصود والرعوان عــن  لك  رعد رسو هللا عأ الصوق ههب 

وا قد  طس  فيه الضنك ،ني تبأ به وفيه الط:س  رن نيار لبنه نشب يفرح ا 

   رس  ده راجتوه ا ــــ  ،د قروان ح  محيش بعك احلىص والبعك فيه امللس

ىل البقيــــحتز  ح    و  امحلس    ،لو   واد  الـَق    و  اق بعد النعســال  ا 

 ر عد وعا   عأ اعو  مسرسدأ      بَ     ا ىل  نينه بالد النورسه وال        روس

       عه يو  اافوه نس  وطابقوه اجل      وس رشهور فقاس بن فقاس فيه الق  

 ا الروســــوا وبعد حتينا بالد مأ يار   فه رن ني ن املطســوب :وا لنا ابلقطي

 الوا اللوا حتس ــ رحتوا ا ىل عند  راق      و بني البوارق والزُرا والطَوس

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نس ا  هب ها              هه الأبوات وقد اكن رمأى   بعك اللو ايل   الن و  مأ  ه خياط ب ا 

البيت اذل   و مأول  هه الأبوات ، فل   اكن ي و  الس يشت لع   ني ادس حت  د  الأخ  ة 

نسا  ي ين بصوت قد مس  مأ ا  1164نيتن   مأرب  ونيتتني ورائ  ومألف و و ابملشهد مس  ا 
                                                 

 ويف بعض النسخ ) بعض العول يشبه البارق مىت ماقبس (  1
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وا قص د رش اخئ الس وا،ا ، حفونل ه ومس ر املهينب ومه ي نون ب ه   ،  ال عب وره عل ام ا 

 املهينب ومتم القصودة و   هه : 
     س  وخ  رزنل ح ه هللا وو       ك ب وت املهينب رب   الراس راسكأ 

 سس ردت بكأ   نا كأ       حترعت  رنني را  اســـَودأيت ِ،ِ  وبقعا راجت  عأ القي
عتاكسو   و ِ ِدر  و  در وال  راريد راس       ابلقيفِ،ا ل   ها مك تُوط  صفو فيه ا 

 ر طعم الفالس     ومك ءين واق راا ر  مك نياح  مألقته رن  ت املداح  رداس

  ا احلواسا  وه بضاعه لها رقدور و  وارىس بال َر  رن بعد اجلنا وال راس

قت   اسـنه رثا والتـــيــــ اجل  رزنل ِبرا      باســـ ومأرااملهينب رن الطاعه علوه ا 

   الوقوت العساسوا   ِ نان الطو رش   اســفيه الَ دق دوب دامي راهوه الوي

 ىل ر  راطاِلب الرف  ،اسآأ رنيتند و   اس    وفام العز والناروس رامه ِد     

 راس   خه  لوايل   وه فيه رثا الع      وفيه رشهد وضعنا   عأ النور نياس

 رو  جاته رن قدا  حواس   وغاب حم  سالأنس كأ بني الندارا  بنا فيه رن 
 السـيفحول رن نياب  املقدور   ابلف  رن حيث يفابس كن الفسا حمنه وابس

 واقفا رن ا   يعس رثا مجة تعـاس  اس     جاته روا ب وخاِل محلها ابلري

عتاله النعــــمأورثا رن   رثا اذل  قال   روىس ا  زتح يفرساس   اسلوة القدر ا 

 عىس  دايه رن هللا   دعا وا تجاس

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ز ر وررواس   وانيهر عأ ر   عاسللوا خا النــــاللوا و اب

قتــباس  حساسيف  اــــمور ور رن رع  للن  وحرا القنبوس فيه ا 

 ابلت            ااسراوس يل:    والطنربه وال ع   السج  راس
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 اوءن   
إ
ن الِ         نا للشوش ر ناس  غالس جتيل ال السيف  ا 

  ك رب ناكس    هح بهح   سوخه عأ الأحلان   احلان كأ 

 اســــ   عسا   ني ر مأ ق  القياس أعوااهر قوا  رمسبت 

يف ق         َ        مل لــبا بقرطاس    ســــك التــ ظمصا رن غ  رن  ا 

هل النا خ   س       اس  نيلطارم نيلطان عط   عأ طري  م

هل ع        ي  را  قصايد رن ِحيا اب ُواس وا دخا عند م  اسـا 

 الس     فايف  متيس رسارر قو    وا،هر رن اجلفوه وخل  اللباس

 نوراسوالت              بني املروءه   راس  واومسر لوايل حتيت فاا ب
ين    رشهد العطاس   خ   س  اس ــــطالب صفا   به وا 

 واكن فاا بيفس واب          الس  اا حتساســتعمر طافه اكن ف

 اس    ر ودر   تلــقا هبا يحت           القياسمأرست    ال نا نَيوى 
 حتناسلأ ا       عأ صفا رن مج  وا ا املناصب وااول   تواس

 و ق              نقه رن غ  يفابس  ك ابســــدا فيــوالوو  ونياق ب
ك رن ا ا احلسد رن:وس   خالا تقلب تربه ا           اس   راسَرسأ

  اب دنيـــاسلأ ا    ـوالطي  اســوابعيل رث  وق    القي
   ورى نياس را  رراحت    ال  يفحول رن نيتب  القضا فيه نياس 

 جناسالأ         وي تسا رن مج  رحت  واقيا قُيا ابلروس ورن

 اسو  نييشيا هللا دع              ك ن بها هللا رانيك العز راس

 اس     حتنلأ ادور جلنسك بني   وقا ملن يعه  قا يفرساس

حتباس مأطل  رن الساقني ىل  اس       حيلأ اويفتقارب  طش   ا 
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 اسالصفا رن ،لو ل     ِعــــيو    فيه طاسنسيت رهب للصفا 
 واس             وكا بني الناس   صفاا ،اسلَ ايو  ا رض را بني 

  اس           أ   جمناه ي ين ىل دب    لون فاي    رلوإ اللــباس 
 والعهر ابدر والتخ         لواس   و بعد راتليشس   ون ا  تالس

يف ا ساس  النقاصه والتج         راسمأ ا   رايقطعون ا لوه ا 

 اس     حتنلأ ااملصطف) رن مج    ور الِ ساس  وا   ونياق بن   

عتاكس    عد احملم    حساسيف  ات اــــالناس   ءوي    ود يو  ا 

وس  و  رزاو ليس تن             قاس  عال عأ روىس وعيىس وا 

   ن والناس        هللا رب اجل     داس     صأ علوه املنفرد ابلقِ 

 وا بنستناس    وراحترت عَل           اســصالة دامي عد راءصن ر
  اس  و فست الأ فس ابلأ ف     واس  ساس احلح وعد راحست 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 دأ ا َ ــ يس     ويِف حشاره ر       اه رايس   مأقتا املايس  ق    

  رق الروايس   رااكن دِره حم    هر   احملايســــويِف ح وره ع
 ر ن   فــوك    ور ر خ  املا   وو  تعوب هللا يعوب يل فيك

 ايس      رد اتوطا ك د،     وك  يف بد ابل يا ال ي  يوف     

    هالا صادر    توك وارد ابل  آأ ي  هللا عز ٌز وو ا تقا  ق        ادر

 ِهرا  فسه ل ن مأ ت  يس ـــح  ادرــــعك واملنــفا،هره   رطل

يل ولق         هللا حسيب ا ا ن اذل  خان    ن    وقد كلكم الأوأ

     ايس   وىل قايس ريتيل بق      ان كأن رااكن   بقومم رن   
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 رادش تقيضونه الرهش  قمي  حت  تيشآأ وعار  راتع           ملني ي
    موايس   ابل واملعتد  رقطوع  ورن ورى احلو  رصب جماوهش

 راب يفءــــ      به راك ه اب    ــــوىل كاق رايصود    

 رايس    مأرسق ونيملأ رهشه ال   وقالوا مأ ا العرا قط راط 

       وط ابروا  وبه واب          رن  ل   احلوطه ولو ب    ز 

 ال ارضه  سايسان       اار ر   رراح نش       متيس تق    ابل
ن مأ ا السلف ينارون  هونويفخيلون العهور لل              يف سب ا 

رم قد مي        هلون يفدون يف ا   ُرَوي           د قال هللا للباليس  ا 

 مأوطفف املزيان وي  الوي      ا  وويا رن طفف راكيا ال يا 

 يقايس  بال    مييس ويصبإ لل      يع س عأ  فسه باليل اللوا

 فقا ل  ا   ق     داا حيرض  راا   الرض ووايل الصدقه ت

 رايس   ينظر تووس ا هَبم والع    وللمضاو  و  ضواا ينظ ر

َ   را  وقوفك للوق   وا توفي     ابلضو ــــس للضو  ءفَ ويف 

 واحليشس وحمبوس   احلبايس  ويلوصا اعطره وت         مزي 

      ستبه ينف  وا ت فيه  ف     واملراف   واجلزء حتز الراس 

 وايس  رن غ  يف  وره ويفر      احلالقه و   ل  املناف         

حفظنا رن امل   احل املسا ــواني  بنا   ص  ا ــــه   و،افظ ا 

يف امللوك وايس  ويف ل        فالعبد   مملوا وا ت را    داه ا 
  ااالأ د       عد احملمود حت   وصاالأ احسني واني  بنا رس  

 نايس     ُر ِ  الصلبان وال       حوى  صال التقدره ابيف  صاا
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 وليس ابجل            ا  ويفبنقِاد   حقادَلأ او رصوون رن عوب احلسد 

  وة الفاليس    ر ين بفض  ع     قادويف ا ىل را يف  ز ن رن         

 } وقال رضي اهلل عنه {
الأبوات يهمسر فاا ايف اارة ا ىل ر ا ف تإ هللا ب ه ر ن رس العىص  ال ص   هه 

اكن وحتود ا ببدل الرمح رن هج   ف:ون و  قص  رشهورة ، وق د مأا ار ا  ا ا   

  القصودة الص رطلعها :

 خاد  الساده مأ ا البيت رن قاد  مأ ران       ان  ا مسعوا رايقول املعتين ،لو الأحل

 و  رعودان  عيل بن حسن مسأ) مص 

 } فقال رضي اهلل عنه { 
 يو  اافوا  ال ال     هم وال م والباس  ابرا رس ا عأ الناسـورعودان ور

فــــالسعن      دا  ريب     التنوراســواصب:وا   ِءنا دامي  ث  امه يفبَدا فام ا 

هل   مأصا فقاس ا مسك ا   الهدى ُ  الِعدا  اس    عط      ومجوا احملوا ومصوا م

 ووا النون والواسفيك رس رن عىص روىس   الس     بايف  َفلِِ  هجارمي الشتواطني ورُ 

 رتواس فوا مأ ا بيته ابلها والــــ  داسـمأو راوة عد و  جلت ىل حن

 اســــو  تبني خرب را عز رن ترِب وحن  وا ت رربد رن املشهد    حي  املاس
 الطبا والطاسخارس احل  والب ق ر    ونيواس  ناسرن طعن فيك  و رن حزب 

 حو  م نياد رايضو  عأ ،ا  العاس  راس   امخليس العررر  بني طمي وح
 ملاسااملستبات وو،هر رن رساريس   ىل رن ،اس   واا احِلم)  فِ  الراس

يناس   آأس وا ت وصاحل النوه تقرب ويفت       اا راايت رن بهى ر ات وا 

ا مأن تبلف املقصد ويصفا   الاكس  حتناسلأ ارن صفا رِصا راِل مأ ت رن جنس   بُدأ
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 وارقب النرص بعد الصرب والي  يفتآأس  اسال قــــــعب وارب  و  رب  املال للي
 وا رث امحلد والتسيشيإ   صبإ واغالس  سمأ ر  حتعا الصدق والتقوى   الساس والوا

 صا دامي ونيمل للنا نيتود الـــناس

 } وقال رضي اهلل عنه {
    را ابدوهس    و ن قع    اق  قا لبا  شو ن ني    

*
 

يف حف   قا   اللو  ب            ونا      ا تيس      يشش وا 

 و ه وخيس     لصيت      ا             اب لصك رثا ر

 يو  ت يشش   ال         ليس  يو        ال ـدار 

ن عادا   رهس       ــت اللصاصه والف   تــــنوي  وهللا ا 

    اته وا الروهس    يف وح      د ــــيف و،ات هللا وحت

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ها احلدو ،ني فر  رن بناء السقاي  املس ة حوا النا ، وحتع ا امل اء  

فاا و  اجلابو  الص  قياا ومأ رحتوا املاء راا ا  ا ا ، وو    ف واحت ربو   الأول 

نيت ونيتتني ورائ  ومأل ف و  الوقف   السادني   غ   اخمل رج الأول  1166نيتن  

وا عن ده ، و    هه الس تن  اذل  مأص  قص د   ورة املش هد و ش ه ه وق راءة امل 

السادني  املهمسورة ، فقد كاكثرت الع رات رن الناس   مأرا ام وهللا ي  املقص ود 

و    ر  الوف  ود وي  دمي الس  عود وهش  مت الش  ا  واحلس  ود ، ويفهس  وء الص  دي  

الصادق الودود ، حب  عد احملمود ، ومأ   مأ ا ال ر  واجلود ، الرك   الس جود ، 

   الوحتود . و و  ها : ومجو  الصاحلني 

                                                 
 دويسايويف بعض النسخ : وين فقرك   *
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  اقت نيقاو الناس    ف           ووار    نيقاي  ال   

 بنا الع         طاســ حيي         رار  احملضار      

 اســــقيــ   الطـــعم وامل        نه   اب ت رن اجل   

 ا نياس      را       وا             ومأرا   اا  

 بال عسعاس      واق     حوا النا  ُسم)

 } وقال رضي اهلل عنه {
 اســـمق وانيعد الستود العط  ارابهلل واتو  ابلوع         

   الناســــن جبده مجيواِر      ووارو  حِومل ال ار وال ـ 

 ابلستوف عند الفزع والباس   وه احلضارا  ك رن الفت     

 راس   هلل واجلند واحل          ارتقو    صفمك الأ ص     

 عأ ُولا با َخلَط مأف راس   ارــــمأنيود رن عصب  اخملـــت

ار عند الل        قا دعاس   رض   دارمك رن ءشمشم   بدأ

 والرنيا وروس مك رن راس  رارلأب     امأقسمت ابهلل و

 دابســـابلررإ والستوف وال   ارتآأتون و رص  واجل      

 ال      ود   والباسوردوا   مسو وا لعني العــــدو رس ر

  جاس ءالــــوا   بمك   امل  ونياده ا   علومك ع      ار

ا  ع  فق  رس ني  ت الـداس  ا  رن الُع ر      خدأ

 ا   البنا والساســوادوار   دار  توا دعمي الــــاعدمي را

 حويل        مك للعدو والعاس   تارحرا  وقو  رايع           

 وه لل:  وقساسدل             ارقلا به ا ح      وقو  
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 فت     وان   مجة الأحتناس  مة الأرسارر بان وح     

 فالسيف  اوءنوة الص:ب رن    ة اجلارقوروا بنا وح  ُ     

 را الشوق ابملرواسوح      ار       وال ن مق وَ ح وب

 والط      با والنقاسللهح    ربه والطاروقرب الطن     

 والطوب وال      ع راينقاس  مزراروالعود والعود وال     

 رع     دود للهح والقنباس  اروىل رز ر بشتو  مأوتــــ

 وءن ابليشسط   الأءـالس   ِِر الساده الس رومَس       

 السكاار ابلصفو للج          واب اار مأودي          ه وارار

 اســـوا  ار حيوا هبا رن ح  ار      فاا حتنا وامثواجشار 

 اسامي يد ر ال          دمي د  واحرض لنا الهاد  ااور

  ا الأد سويفيدا  د             ررفي  رايعرا ا          

 وق يطس الطب  والطـــاس  ارـــويف ب   حتنا عص

  د  دابسا      ويف د      قارويفعقر   عقر ع       

يف جم      ا د عأ الأواكر اس  ا   ابلعمل دامي ل           ها درأ

 واسهستوإ   دور ا ح     درارطرحي   دور ا رــــ
 اساهود   رشهد العطــــ  اا د رشا د اهود مأ يار 

 معر ءضنفر صلوب الراس  ارحيويشنا الفارس احملض     

 ال مقاس عأ ِ ِوه   ا        وب خت رن   ب :ـ   ار 

ي      يناس  وار  قاصد وفا للصفا وا   وتق       ربه للها وا 

  فـ  بنفعه حت      مو  الناس   ر للمشهد املشهارو ص    
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 واملبت           ر رِاُم واملاس  اررفهود للبدو واحلض      

 عنده وفوق الوقوا مأعراس  اللك يقضون فيه مأوطــــار

 نداسواحل      حوا  اللوا   مأ ق و الت ُكمل واغدار
لأ    النــــ  ضاءت وفاضت علوه مأ وار  رباسفاضت تخأ

ر الأقط         ونيعد ا فض  ك الأحناس  ارمعود ا قطأ

 ورثلها   الض:) الأا س   رمأ وار رن دورا الأق      

 ال       مواسب  د ا القاط    ،دود فلِت ،دود الضار

 اســــخانس    خينس ا ن  وارىس الُم   املَ ـــِ  فار 

 ا   اسـو  افيف املــــي  اروصار رن غار فاا  ــــ

 احتاس وارىس عسا ميتاس  اروالوو  وقو  واا الق     

 مأران رصطان رن الأجناس  اروبعد  وفه و وفه صــــ

وا طرقه العجول ال       َرهِا وَعــِدل ِعدل واروس    را 

 اســـوره ب الِ ــــا والأجن  هارورا عطوه طهور مأط    

 يق       با بهبه صفا لعاس  اراملقيا الطويا احلـــ و 

 ممزوج   ووب فند مأ قاس  ـه لنب   عطن هشتتاركأ 

   س   ويطف  الَوِه واحِل       وراركروق هشف  رن احل

      د الرنياس  وبرد املوق       ه   نيـارــوىل رن به مُحَ 

 ايل عأ الأرضاســــبريد ح  يطعمه َدرة باكر مأب      ار 

 ا  ه ِبد ِ          ِه دوى الل س      ني رميون فاا ابريـم    

  مده  عبده ابلقِداسحن          بار عمه عظميه رن اجل      
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 طب العلا عند مَك رن راس   واملا اذل  رن عطــوه دار

   ىل عرصه    النستناس  اردواه جمروب علمه طــــ

يف احِلسد لل        ونا ء س   رعروا را و لوا،د غار  ا 

 تون ابلونيواسرلعون رفــــ   حَت:ود ررص  عأ ايف ناكر

بصـار     حقِاد حجِ   حمرو  غلبت علوه مأحنـاس  اد بعد ا 

 هاا كشاا لل:راس        نيتتار  ه كلو  للصاحل      

                 ال ايبه لهاس  ارغلوظ   الظا ره حت   و 

ن غاب   العوب  و رفاس    الوجه هم  حرض راكر  وا 

 اســابد  وعاد  ب  د الف  هبِات عايت       ب  مأ ار

 ر ابمل  واسيدق   ااب          ر  قا  رقا  مِغر واء  

 والهطر وال   واحلس اس  ار     الهتك وااروقصده 

 م والراســــجنعلـــه    اللِكَ   فار  ها وخن  ابيف نيتت       

 } وقال رضي اهلل عنه {
  باس      وحص  قي  تلقيين وحص الل      وق نياس  امحلد هلل رينا  ا  طرح ف  

 املعرفه خ  اكسعن رن نُيق  رن  اب    رق  مأ ا التصوا ُره به ىل ابس

 دد ويفحيرص ب :رصمأوقياس      رايف حي    التــــ س     و ل رن ربه املعط  ب 

 واس حسني مأبوطالب املشهور  ن احل  لتباس ــ مل ل ــــعنيت به اتوخنا جميل ك

 رفه يفيقــاس   واا اذل    رجال املع  واا اذل   و جليش هللا قايد وراس

 اسـمج  املقارات و  قد راهما رب ع    املعايل وداسواا اذل   اد ،ا  

   نياد    ـــا  ســــِرنِه وتوفي  ح  رتاسـو ا ومسستا حياه هللا هبا ابح
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 خفر  وو ر  وِعِدِ    املضاف الوباس  راالرض راسحصين وكهف  ور ين عند 

 الستند والسالس مأصيل وفصيل واتوخ     رايل و،ايل و زن    الوقوت الفالس

 واس  ونيتولص عند ريب ،ني تبأ احل  طريق  احل  د وا ُررأ ا   الف     الس

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ن ايت تعط) خفر او  اســب عنك الض      ر واليمأوتبا رايُ و   ايد عأ الناسمحد ا 

 عأ نياساملعايل  ر معر و  َوض  رينا   البطن عطاس ر معر وف  و   و   

 ه ويصفا   الاكســـ ر معر تظفر املن  غالسيِف  ا ر معر وا رث الرتداد ُصب ك و 

 ىل طايا رن ا ا املعرفه وا ا الأ فاس  وابنه املشتصر واا احلسني اذل  قاس

 رراسلأ اَحيا ونياكن لأ احقاا رن لأ ااتو    فالسيِف  ارعدن اجلود مأبوحمسن ءواث مأ ا 

 ررادا ومسن ،اسقف جتاه الرضحي مأطلب   د سلَ اواف  ا مسه   مأخالقه ويف رس 

يناس  حتناسلأ ايح ويك الرضاحي و  حوت خ    ويف جابه و وا السيفل   به وا 

 راينا  ومتيض ىل مأور          ه مأعراس  ىل رن  ارمه طابت حياته رن الالس

بــــ  والعواقب تق   ينه ويفين  والصالة عأ امحد رمسن عدٍن ر  الراس  السظر ا 

 مأوت نت ح رات احِلم)   تن      هاس  رارسى ابرق مأونيا   بنود الصبا راس

 } وقال رضي اهلل عنه { 
    هم والبوس   ك در واعتجن ابلبال وال   مأيف وصاح رادر  ورى وا الوقت رع وس
 دارس غ  ردروسوريدان الوفا كا   وحتوره ااع بني العرب والعدل رطموس

 ه و روسوكرمسوا ىل راابن رن ِ       م  وثوب الرب ته ابن عند الناس رلبوس

   كل ت ر طوستوراى واصبإ ال ن   وس    وراح احل  رابيام خا  وردع
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وا وا،د ورع ر تبط ابل  الناس رريوسوافت اللو    واا بني   د ن رنفوسـا 

وا ااا   ممسوس  تف  ابلرض    حلقته بيام ط       رن ر رطل  الروسويف اي) ا 

 حبد الستوف ويِف لسان مأوقلب حمسوس  عروا وابملعروا حمبوســـرر مبآأ ويفي

 ويفتل:  رساعد ا ىل ا  ات همجوس  و و ابلقلب ييل رقاره ح  رانيوس

 و،اصا الأر ر قَا الوفا واا ن طووس  نيوى رطووش ويِف بط  نيتب  بل:وس

 وو رن ىٍل مأرىس بفض   وا ر موس  دوس  وربنا وفرد ق     ُ       مأيف و هللا 

وا ارىس العي    القرب اذل  فيه مك رن حتسم همروس  د ررروسـتوفقنا وت فر ا 

يف عي  زه و و ممتيل اباود ر يوس   رن الل   د حم   روســويفينجا رن مأ وا  ا 

 رن الزيفت ويِف رن ال فران رقـــبوس

 } وقال رضي اهلل عنه { 
هل فارس  رس  عس  وامه ي    رنني راحتنِإ ااايج ض   رس،ان صابر ا ىل دار م

 م ال ـــهالب   الشفا يلت:ســقََمره حل  فان ويِف فلســــمأرا كفر   رن الضي

وا طرت    اطر غاب   ويف  ظ  ر   العواقب ،ني جا يلمتس     س حسا 

 رتســـك و  هبم حيــــ و واعاعه و عم  ا الشتتا را عس     وابت  رابه   لي

     عود املعاجل   جعا يفت:س      الق   ها ر متس       ح  وصلهم بعمته ونيط 

 يوره ب خسرن اافها ا تال رنه كا   هس      د ُر  الساق را و حِتوس

 ب    ضيف ا يقتيشس ـَْم       َخم فيفاده   ا را يشس  ابدر معر يو  اافه رعت   

يده ب        ووب العافيه يلتيشس  مَعَده رن حيث يعمد   امل ار النجس ن ا   حص ا 

 ك وا ع راتقــــاوس ِقوسـوويب لو في  و دنس    يف ال ع   ق  رش ور را 

 رن رؤس ِ نده ِصالب الروس راخيرتس  يل رضســيــــ ولو رعك ف رراهتىض قي 
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 وانشد رن ا يارمه مك رن رعاد  رس  ا ســللخصم لو بهرمه ــــرايندح  ع

 والوا وه مسوف بن فارس يق  يف      رتس  د بني ادوار ا حمتيشســـوارىس   القي

 رع  ق        وا  عديده  ود ا يل ينس    ا همتجس   وا غاي  القول ويِف عاد    

     ل النفس     املصفِ) ابجل عأ النا   دس   وا   فاا صالة هللا دامي ق     

ه  و به ورن جا    وه ا ىل يو  احلساب التعسويبع           د رعه حمتيشســـوم

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ل  الأحـباســــر  اب ط   مد توافينا   ح ار  و

   الونيواســـونسمل كلم   نا   ر   بلف تـ  ي         

وا  ر  روالي            الســــحمق  تنجيل الأء   نا  ا 

 ونهب رن صبيب الاكس  اـواب            ميل طالون

  ر بو نياق العطاس  مع   اــد اذل  فيـــنــــرن العِ 

 ه عند دف  الباسد   َُع     ر  وي     نا  وجن  و 

وا حتي   ولو نسع) عأ مأ  الراس  اــــنــــ هبم نُسعد ا 

 اسـوحنَسد رن مجو  الن  يناوي      ناو فخر رن 

 ويويشت عرضها والساس  هبم تقوى ريا ي        نا

   ابراس  ويعطونا           اــــعىس البار  يعافين

 راس فنعم الع    ون واحل  ويتوىل رعا ي             نا

 و  انيتتئناس ورن   حن  اـــوينرص  وعا ي        ن

 رن اجلن مأو ار الناس  ا ــــاديــــنـون ف) رن يع

ل    اســــا ىل ا  ات والأجه     هي  خه  واصونا   ا 
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وا را نت ،اريـــن  فال خنىش رصوا الباس  ا     ا 

ف  اــمبعروفك توانيي      ن  السـو عم ال زن   ايف 

 ا ىل التطه  رن اَلرجاس  وتوفيقك يقادي         نا

 ا لطفك هبا نستناسـصي  اــو  ح بطن واديـــن

 اســــبساب  علمك القـي  ديـناـــرضاا هتاا ىل را

   ها  واللساس  ابيف نيتتف     ا      رار مأاهدتنا فيــــن

 حساسيف  اارديت رن ـمب  اـفُرد ورب مأودي       ن

 ا رن ءوبك ال  ســــ ن  اـــبأ رن قيا تبديــــن

     واس   رق   ورعطونا بال  اــــفن:مدا مأ ت ابرين

 بدت رن حتودا مأصا الساس   عطاو  ومأودي         نا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   ني تدع  يف وس ح       ه ا مس  ورس   ووحتي 

 فاطل  مأعصاب القلوس  ااـداع  هللا و  دع

   العــباده و   سوس  هد     مق وابدر واحتت      
      لوس  حت مأجن واكركهم   واحتتنب حزب الضالل

  رمه حب الفلوس   حت    ا  ها الزرانـــِن حتُ ا  ف

 ابلطالي         والرنيوس    ورا ا  ر     ضون

 فا  رام ابلطم       وس  عه ىل رن يف  ر     

بن الن     ا  ا داهسهم يدوسك        لو   ون ا 

 وس   واصب:وا بني ال ي  هو     ضوعوا حسن الن  
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 واللق         ال  وال نوس  ا     ابل   هيوانيتتعاضوا 

  وســــت النــحص وا وق  ال الهيفرثا راقــــ
با الهدى    اا دروس   خافيه ف      واصب:ت نيتُ

    وس  ي ت مأعوام  ع     واهتم  رن عد            

 وا الشــموســــ اارقه ر   لو مم           وه بدت

 يو  تن         قدمه جنوس  م  ووحتيه    غ  حت   

 والبواط      ن و  متوس        ره كا رهتم طا  

 والق    راره   احلسوس  هم رثا العساقول       

 و  دواخلها ي       بوس  ران ال ــد ر    رثا ه

   رب النفوس   صدمه        دوا    بعد راقد اا  

     بوس     الش ته والع   اــــد الرضـواصب:وا بع

 بوسبئيس وهللا رن لــــ   وب الصلف  يفبيس ث

 كا يصا   ع   وس   لــــام حتـــرن  ظر ر

 رن حت      نابه   قيوس   وار الهار تنظر مأط 

 وال         هدايه اباروس  ال  الراادـيب ك مأع

 يه ب مأكال  اانيوس  ور ــــم      شتو  رن  

  وسيقلب مأو  الن:        هودرا ي       بون هللا 

  ف  ىل بوسيو            ابلسعاده والعط        ا

 رمه ضو  احلبوس   ء     واـــ ،انيتبني ال  قل 

 دروســـعن ط ري  العي  ا     رادروا مسوف اليــــن
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  روس واملوا ب وال       صاحب اجلاه العظمي

 الطروسليس       ويه    ل رن ر        ويفه را

 جا عن حرص اجلنوس  ده يفــوكـــوال ر  جم

   أ به ىل بوس فاجن      قال    ص ال ــتاب

 د روســــ  التوحيـواطـل   ا فا فتإ ابب الرحت    

   ووس   راتقيِس ابلق          اــــفان حمك  رب       ن

 ه ب ال موسـواءـفر ال  رب نيمل ابلس      ال 

 و   واي       هبا حتروس       ده    ال   وا ـفنا مه 

 يو   وض    الرر    وس  اــــولطوف مألطف بــن

 كض  ال        وو  العبوس  وا فنا يو  الل           قا

 رن رزالو  الط    :وس  ا       واحـمنا عند اس

  بً  جتيل ال        لوس  اــــوانيقنا حوا الن

 ابلط        هاره واحلروس  را          دخا اجلنه 

   بوس  وال سا   ن الل      جنتين ثـم             راهتا

 روس   لتق   ــــم رن ع  اتــــواحلسان الطيــــي

         دوس  نرجتاا ابلق    والزوده و            رمي

 لك  نيا   ي           نوس  وصالًة دايـم             ه

 جميل مأق      تا  النجوس     هاد  اليشش    تبلف ال 

      وس  والنصارى واس       هود  و  حماد ن الي  

 } وقال رضي اهلل عنه {
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ا الناس      مأقيا ا ىل ابب      اس      مك رن عدمي ربه دعاه ابلن     ه وكرأ

 الرحمي يفابسبد       يفابس وع           ل  الراس  رار اث  قا  حي     
ن   حصا ااعطوه   اس      بر   معر قطب الزران عط  فضة الاكسا 

 اس     هللا يصو ه رن مجو  اَلد       وحسني اتوخ  وايف را  والراس

نيني الق   هاس     ورن عداوة ىل ِ ب ل               ول ابلت:راس    ُر:رأ

      وواس      وا ص    والرب ته والرض   فا والرض والت:ساســــمأ ا اجل

     ِولني م رال ط  ونيواس   رط       اســو  راخيوفهم ني ون اَلرر

 حساس يف  او  بني ني راته ت وب   موت والتلساس   رايهمسرون ال  

ح       دعهم وعه رن  مه بـ  لأجناسارمه و       راعاد ينف  ر   راسا 

  فيك راختشاه رِام راس                  اســهللا روىل اللك ره ب الي

 ىن وايف يناس     عأ النا تعط) امل  غالسيف  اوصا دامي   الضوا و 

 رن رمح  املوىل ُوقيت الأحناس

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ه ِبِطلب  الناس ف  وطالب الع    ِ     الس ورن ،لوف ايف فــــ

 راس    نيوى   اخملروج ابلت:     بوئس ررتـ  الن        اس

   ناه  تاس  ورن بىَن فوقه ِب            حصم ني          اسارالس

 وا ب رن افضال املهمين الاكس  اس    خا  ب اَلجن    

 فصا

      مروءه  ويف روره صاحب ال     وهراللسيفال ق                 

ه    والفقر رضمو ه وصيت حت      وهليس فيه دع                 وأ
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 والعز والناروس بني ايف           وه  توهكر ه الف                       

ر    وه الأمسي  امحد و به ىل روس و  راس  اس         حرأ

 فصا

 و  قد تونيط للصالح للي     ني      غ  و  اجل             

 د نــــ  جاي   ه رثا اارار وال       مأورىم ب                  

          ني راا به الشني  اينه تي     ا حب                      مأوبيل 

 يف حساساور    ملن نيآأل والرتا    اس            لوالث يفبافا

 فصا

 ورن  لقه ىل ي        و    اان   دمي ايف حسان  وق          

 فران   ء   ورن ها   رن يتوب                من   ورحمي رح 

       شا اكن      تقول لل  مسن ف   وق             دمي رن       ان

 رراسَلأ اواءفر لعبدا   ني ون      باس   عافنا رن ال          

 فصا

 و ارلأ امي          العا  اجلا  عظ  عي        دا املقص         ر

   رس واهجار      والتوفيابللطف           رمأ            د  وبَص

   ني الأ ار  داه امليفوي   ــــعأ العِ    ر وعن واق ن وا ص       

 د سلَ ا   رن مجو  واءسا مض    مك وم س    وااف وح 

 فصا

 ر   واقيا بفض  و        رمي الأ   ابلنا ك                      ر 

  ظم    ابلطهر الشفي  الأع  علوك   دا مأقس        مـــفيك عي
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  م    ا ىل املعايل واعطه العطا اجل    بل                      ه ُرسملأ 

 اســــفــ َلأ اراحيتيص والطرا عد   فا ن حتودا مأحت        ناس

***** 
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 } حرف الشني املعجمة{ 

 } وقال رضي اهلل عنه {

  ها التهيوا عأ  فس الشتو  عبدالهاد  السود   فعنا هللا هبم م رني : 

    واش   وا ا ا منم واحل  اب الرقيب وال واشغ ارت وقد 

         تعاش    را،  وا     اش     ءزال رن اا د حتـــ لها ع

 اش       وبه به  وب  اش     رهبشه   حستاا  هب

 اش     فاقت حتـ ل اِل:ي  باشحت       تلعب بلك العااقني 

 فصا

 ومأحب رن  ــا مأحب  ف ررحبـفقلت مأ ــــال بك ومأل

نصب  عق      وا،ا       مه   ىل مأ ا ره ب    يل علوك ا 

 هر والتعب      صف الس   مأ  اذل    العش  رـــوا مأاعب
 وعود رنه ب            الش  الهوى يفشمأ ىش   ون حظ  رن 

 فصا

        قا رين مَه   والع     راحيلص قد ِح      رت   ءراف

  يفاد  كم   صايب ف      عافوصار يوره طو                 

 ررراه را رت                م   مرا ِ   ح ال                    ويل ررا ٌ 

 راقط فيه ا  ت          باش  خاٍا عأ العقال مسوف الأوابش

 فصا

        نيويونيف  اجلي         ني راهشف  غاليا الي          وهللا
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يف ِوصاِ  وك:وة   ود  ويفمتنعنيحت               ني الع            ا 

 مأورنا قد رض             ني  ر   زول  ها اجلفا وكرض      ني

 حتسم  ضنا رن َ واش  فال   هجر قد اِوش عيل اواش

 فصا

ا حما ثا لص       االصفإ ووات الل اظ الأ                ِدِ

افالبني مسسم همجص ومأ  :ــــ
*
     ا  وفك صرب  وح     

 و،ارن العنا وال              او،ا يب وارمي رنك راح        

 لُ        ِا حتنا    ياش  ٍ  ب        ٍَ  ومألف ااابش ل ن بَ   

 عنه {} وقال رضي اهلل 

 ا والنقوش     والز ق  والزخارا والز    ا الربط واملشا ص والفومل والقروشاو

 والطروشوالبخا والشإ   ا ا املس نه   روش  واع  واملن  وارساا البنا وا 

ب      وا للمدارج واحلنط والنع   وايل  وشوراح وابح  الأرواح ال      وش   رأ

 وار  حتر  غ  عند اذلحب را وبشوش    ر والقشوش والزق  ابيلصي  ابللفالف 

 رفه وال شوش رب والهَرج واخملــــويِف ال ِ   وش  يبط  حيمكك عا هم  ويبط    

 دهتا احلشوشايــــــوالطوبات احلوايل ع  وش   وااا وه فا وه َر         اِل َ بَد ا يف

 ر و  العشوشفاا رن مك افت عرابن   وش  ويلو  صفو ا واللهو ح ه وا

     وه للوحوش    وعالوات املبا  خال       العروش اراتوا وخلوا امخلايا خاويه ع

 دروشــزي الــــوقلت ولوتنا دروهش حت  حتوفك حيوشلو حتيصا   ااويج ابت 

                                                 
 ويف بعض النسخ مابني مسسر مهجيت وأحنل   *
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
   هه الأبو  ات   ،  ال ض  و  وج  دب وحق  ط ع  ا    مجو    اجله               

 هستتعطف هبا ربه الرحمي ال فور فقال : 

   رج   جعا رارننا        تعجا ابلف   وىل املنا   مأيف و هللا ورب ور        

 واملوا   َ      حب  مأطفال وااتواا ُر ِ       اق فا    وكرمحنا بنهان   ال ف

 ايل ويف رن و ر خا ـويف رن  و يي  وا     ويفهت  خلوقتك ابو ار احل  

 وه ورا    ويف رن ابع دينه عأ دق    رن ا ا الزور واجلور والقم  املرا 

 ءا ر بون جاب اجلوا ر ابلقشا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 بوُده رن ا   فيش راقط حيسن ولو  وغنب رن عاش عند البخا و س عيش

 املعروا مسساب  يشطاو  حيا  رن   ر ونيط خيش   ه ِوبلــتث حت ع رنِاع ر 

    وب النعيش   هم  ل  ه وريعاده ر     رهش     حراري  احلررني و  ابلع    
   جيش   يقول ولوتنا رعدود          يند  ويدرى ب سب املال ينف  رن مأهش

 والفضو  جيش نيتود قرهشجيش السخا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نش  اأا مأ   ه اتف    برج  ا يق  ال   رعت  اش                هه الأبو  ات واكن ني  يشب ا 

الش يس ، وو  ،ني  روجه رن  ورة الشتو  رزامح بن امح د ابج ابر ص احب 

ثن  ني لع    عه   ن   حت   دى الأوىل ني  تن   ث  الث  1163ب  رو  وو  ي  و  ايف 

 ومألف فقال : ونيتتني ورائ  
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 يف ال  وء الس   م  عأ ارا ا هبيش    ىل عيش طابت رعيشتتك ورعتاش

ىل مأرا بوهش  ىل َ،ِ ِ ا     ع وراع  رراع   صب وا   فيش  رن عني رعبد ا 

  سب حر  ،  الهاد  وعصب  قرهش  ءنت لمك يو  طابت رن طافه وطيش

 و و  وا اك ه رن ،دود الفرهشدامي   را و    نيا،ا اذليا ملن رر  يش

 دودا ي نن   رالح النقيشـعهر ح   رنارك ليش وا الفشا ليشرِض وو  تُو

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لوه رن الشتو  الفاضا عيل ب ن             هه الأبوات حتوااب عأ مأبوات وصلت ا 

نيعود بن عب د هللا و   ر ص احب الس فيا ، تقي ا هللا ر ن اعو   . و ق د  مأويف 

نش اؤ   مأوا  ر ربو   الأول  مأبوات الش تو  ع يل امل همسور وبع د ا اجل واب ، واكن ا 

 :  نيت ونيتتني ورائ  ومألف ، فقال الشتو  عيل 1166نيتن  
      تاب مأوعأ  وه  يامل الفتوش  الأنيد والوحوشوبن حسن  ات   قص  

 والوا  مأحسن ورفتام حسفته هجوش  الشتو  رايعتهر عارا مسرمي الطروش

 وا زيت اا  ورى الفتنه ملود البلوش  خدرتنا يو  نيديت ا راب ا شوش

وا  بت الَعلوا واثرت ن   الز  الطشوشوارىس  واا عأ الواد    وش و هللا ا 

   اِل الأوضعه واحلفوش   وىٍل مأرأ ور  وش  ربو  ابمسر يق  رومسه رثا النع      

 ا ر والراب ابلقروش     و قم  مأ ا ال ي  وش    وبعده مأيِف وصول الفاطم  ابجلي

 والف  صاليت عأ نيتود العرب واحلبوش

 } وهذا جواب الناظم عفا اهلل عنه { 
 روش    وعد رافاضت الودون بني الف  ا الطشوشـمأ ال ونيهال وحيا عد وب
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 وارست نيتبو  وُخرَبه والبواد  تنوش  وانيقا النخوا البواني  والسلا والريوش

 واحليل والقروشرثا احلروا املشا ص   ب خط حم و  ،لو اللفظ   ن النقوش
 عَا بن نيعود ابن عبد هللا مسرمي الطروش     الهاطا قو  الراوشرن اتو  فاضا 

  هيف ااروش  رن  تاب مأو  مأيِف رن   لأنيد والوحوشاومسرت واتو    قص  

 وا   وش    يف ابهلل مأيِف كرا ا   احل  ملود لونني   حية رقا  ال      هشوش
 روش ااور ا اويه عأ الععأ لسان   لأرثال غايل عال اا ر د وشا  رضب 

 وش  تــــ فاا عبارات روضوعه دوى للف   والن  والط  والعقرب وبو  احلبوش

 رثا ابن مأيب طالب املقدا  بني اجلووش  عرب هبا ىل عاق   الع      واق بشوش

 وا ا الطم    اا و الفا وه والقشوش  رار صالوا علوه مأ ا احلسد وال شوش

 وش   اب يار را  ت  راا احلشاو    الوفا ابحلروشو  اتبوا النار بني مأ ا 

 رسهون علمه يف وشوقلت   الفاطم    حسيهبم و  ررامه يو  حه الوحوش

 روش   قيدو  عس ر و يا  ِبَد   حت  وش  قريب   خ  ويت ابلز ا والطم
 اجلفا واجلور وا ا البطوشيدرر مأ ا   وا رض والواس   قوره وعيىس هشوش

  وش  وتنطف   ر قو  ااا وه واا         وينه العدل و  قد اكن را  ن وش
 وش     و رت  اذليب والضا ه مبرع) رع  وتصبإ الرو    خلط العرب واحلبوش

 روش   و هللا ر  اب ـرب رنه جتونا ط  والصقر راعاد  رف نيا نات العشوش

   ابلهامش  خ ة  يار القروش     وا   وش  الهنا راقط فاا ءط قرمأ  طومل 

 ِعداد رانيتبألت رؤس النشئ ابلطشوش  وش صالة دامي تواصا ابلع  وال ي

 ونيتبإ الرعد وارىس   عال ا ينوش
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 1} وقال رضي اهلل عنه { 
 طوة الصوف صيشت رات القلب رش  عا بن حسن قال عارضين صبا فيه طش 

 را رن غيشش    تقول را ورد ينها احِ   نستمي العالو  و  كزيا العطشابرد 

 شــــااكن قــاباا ق  ورقشا  ور  ولوتين ِ،ا   ارا الع رب  ابلبقش

وا ر   ويِف رع  ا ا   املشهد علوه ال َ:وش يف ا     ويفه ،ارض وبش   رايصلإ ا 

جا وا ا الروريه وا منشا ــاب ي  يششــ ابلهجر والفجر والب ره ونياعه ء   والرأ

 را     واا يفااا الضووا ا ررتش

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ه قيايا ح ش   يِف بين ُر        رأ  رن  وفهم عاا ابقياش ررع) رقاش  يف ابهلل ا 

 يفهسهن ا فر و ا وف رن قتلهم و اش

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

هذه القصيدة غري موجودة يف نسخ الديوان وغري مثبوتة يف كتب الناظم  1
 ولكنها متداولة بني الناس ولذلك أثبتناها هنا لنسبتها للناظم . 
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 } حرف الصاد املهملة { 

 } قال رضي اهلل عنه { 
 ا ـــويا رن  يِمت عنده بد ن الرتب  حرر  السوء رضوا ا رصوبات وا قا 

 را  قال ديفتق  رثا رن  و   ااران   وا ت وو  بالا هللا ب :ما التبال 

 خه  صاحي هبا ت ين عن ااون والقا   رب ي تا   فان رافوقها رينا وعن ق

 وخا الت:رقا مأفرث مأبطان حرقوصك   الراو  القا رن ،ديث النا را،اكها 

 اخملف  ا ا قا لها و،دمك   اسلس   رن ِغا وار ا لك   الوجه قد ا خ  

ِِش ا خال   مأ ن رعقويل القايص ورعقولش القا   يفرعش صادقه رين ويفِرن

ِِش وعنِدش تقال   ىل وا،د عأ صاحيه غا ر    الال   غ  مأ  رنقلص ِرن

 ل  والتخال ــــرادوا  نيوى قط  العِ   الهاويه غا  ا وا ه ورن قد خان    

 ربقا ــــه والتــعربت مأع ر    الب:ول  خال يف  اخ  رن حرق  الن ان رابني 

ِِش  ف) رن كراب    بدت فيه الأ ا ابرا هللا وعِوا رن   فانه    دع  َرب

 نيد راقد رىض واتلت رعاهش ومأقرا   را ء     لأ افا  ه امل ين املقين لنا عند 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ها احلدو ،ني وصا احلجلني وو  ي و  الول وث خ ارس ا هر ض فر           

 مثان ونيتتني ورائ  ومألف فقال :  1168ا   نيتن  

 لني  طال رن مج  املقايصــعأ احلج       مأيف و هللا وو  ر ق دا  وقاص

***** 
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 } حرف الضاد املعحمة { 

 } قال رضي اهلل عنه { 
 رالوا ا ىل احلوف و  ربك علام قضاه  د ن عند القضاهرن مأ ن راحتيت را  

 ان و    الفضاهــــراابتوا مأيِف    اللص  ه مم وارتضاه     وكرمسوا العدل و  حي

 ابلظمل والرب ته رن صاد رسمل  ضاه

 } قال رضي اهلل عنه {
 ها ختميس  فيس للعب د الفق   ا ىل هللا ع يل ب ن حس ن ب ن عب د  

هللا بن حسني بن معر بن عب د ال رمحن ب ن عقي ا العط اس ابعل و  ع أ 

مأبوات وجد ا الشتو  عبد هللا بن مأني عد الو افع   ، ق ال الو افع  :  ن ت 

مأطال    بعك ال تب  و ا وق مأر ا فيه ح  اكن   بع ك الأو  وج دهتا 

س ها العب د الفق   ا ىل هللا ع يل ب ن حس ن العط اس و اد فا ا فيه ، مث مخ 

 بيتا بتخميسه و و قو  : 

 ف ن لها رعرتضا  هلل  ف ات عظا                    

ن لربمك   مأو  د رمك  هه لنف ات مأيف فتعرضوا لها   و  احلديث ) ا 

ب ن ملتعرا لنف  ات هللا ل يس املع رتا ع أ هللا ، ق ال العب د ع يل ا( فا

 حسن فصوابه : 

 فال ك ن رعرتضا  هللا يفعا راهشاء                   
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فافهم و  . قال الشتو  الو افع  وحص ا يل بق راءة   هه الأبو ات  

رن املوا ب وال رارات راتعجز عنه الألس ن الواص فات مأو    ق ال . و  

  هه بتخميسها : 

            مث ا قىض   مهي    

                 ور مأضاوكالره 

            ويف  قىض ابللك ر

ىل القضا و ـِا الأر  ورك رعرضا     مسن عن مه   ور ا 

 عمل احلقيق  واحلق       و 

ن الهدى قصد الط ري   ا 

 روح الرحتــــا حيا وثو 

    رمبا ضاق الفضا   ول               رمبا ا  س  املضو     فل

 رستت لبمسن   الرحتــا 

     ع  مأاعب   مسرجا ط  

  اون        م رن رصعب

     ن عواقيه رضا  ل        ولرب مأر               ر رتعب

 بني امل           ارب والعشا

 ينشا نشا وهش         ا نشا

ن  شا ب     رد احلشا  قا ا 

        ت رضا  فال ك ن رع    عا راهشاهللا يف                 

 قا وهم           مين ونيال 
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 ني  السالر  والســـال 

 والعاق         ب  دار السال 

 ف ن ل           ها رتعرضا  هلل  ف ات عظ              ا 

 مك فر،    كرح             

 مك رن     حم             ن 

 فا،هر ك    ن   حشن 

 ا قد رىضـــتنىس هبا ر           وابه بعاجا  ف:   

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ها احلدو ملا عرب عأ مأ ا واد  التجروب ومه يعمرون   الفق ر  

ثن ان  اجلديد اذل  مأاار به علام   رفتك اللقيط  وقد  قا مم الُبن اة ومه ا 

: ع  يل ب  ن عب  د هللا ابمشو  ا العرمس  ه ، وني  لنن ب  ن مأيب ب   ر ابح  و رث 

ثن  ني رنتص  ف ربو    الو  ا  ني  تن   ا ريب  ه ، فل    ع  رب عل  ام وو  ي  و  ايف 

مثان ونيتتني ورائ  ومألف قال الوا عند ا ا احلىص  ال ي ار هب ها  1168

 احلدو : 

اع القوا قال بـــ                 راطبيب مأيف غلي     ظ  دأ

  كيطل  الواد  يفي      ــربوا فيه الروا                 

   قىض ،اجه  ريك   ــا رن  و ابهما               

     وكللمخاون والب       واجلعاثث را  مأيِف               

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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 وا  رييض وُريض حتفا قهوه وقيض قض  روا   وطايعه قرص    طولها والع

 والهب رن را عطوه اافيه للمروا  واا د  رشهد العطاس تقيض ءروا

به طب  ف  للجروح ال       ربوا      وُح  افا ا ءسلها والمُحَه   موا  جمرأ

 وا     دوف علاا و  ضارن َو  القي  ثالثه مأو  وانيمل يفختاا النق     وا

 عطاس ءطاس   جل املاكر  خي  وا  ومأرا ءرميش معر  و  القتال العضوا

 وا وفاريق رن هسب الناس فام خي  و ليِل وامعيل صاحل وصيل الفروا 

نه والب واوا ا احلسد وال فاره   دامي ي واوىل جا  عأ ا ا ا     والشتِ

 اعه يقواــربش   اعــــدامي و و ابمل  روا       لــ   واق    رصون الع

 وجا ا ىل  ص  رنقصه للعروا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه القصودة  ريث هبا صاحيوه احلرب ن املنور ن : معر بن عبد هللا ابع وا       

العفيف ، وعوا بن نياق بن امحد بن بريك ، واك ت وف اهت  رمحه   هللا   ر دة 

 مأرب  ونيتتني ورائ  ومألف فقال :  1164رتقارب  حنو مأوا ر ضفر ا   نيتن  

 ش رثا دف  الفيكودفق  رن دروع  وعوين مأب  عوو  عضين اا ر عك
 ط فام عوا   ثنني يل راقيف  اعدرت   رن به ُعُه عه رايب   ااىج رامغك

 عوأد عدو  وقال السهم صاب ال را  وا عوا و عمك وو عمك معر وع

 امم فويق هجكقلت ا رب صدق ءوث   اه قك ــيوالستود ا قضت مأعضاده ب : 

 دل   اا وا حما الررك   را،د ط       وا ت انيتتعد للمصايب عاد ا   القرا

يف وفاا رن  ب املع    مرا     وامم وال م فاا والهر  وال         ك  راهسمل ا 

 ني اكــوالعظم يف راك   اظه الي  را   وا يار ا فات ويِف رات ويِف ا ق
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 رتاـ  املف مل والت:قي ــــوطالب الع  ك       اكلرحي واملايد املا والروح ا قي

 تِ        وا ءطهر ثوابك عأ  وه وابملا  ك  تعال خه رن  ف راتي  و   
 ويفا انيتتلف وافرتا   و ا را  ث  وجد وصيل الصالة امخلس تقيض ءرا

 ابه كرا     و ر  يشيك وعن ىل الص:  رن غ ككومص وجح ا ن وصلت احل  

 ك  ويف رن احسد ويفرن يه ويِف فــق  ويفتبايل مبن قل       به نيهي) واعتبك

 واقتد مبن طاب قلبه رن  يوث املرا  ويفرن ان ر عأ حزب النا واعرتا

 ها رامحك    واحسن صفاته و،اِل ،لق   ك ورن كرا كمل ج ا ه وللطرا ء

 وويا رن  و غلوظ القلب َحساد فظ  ا،ه  فك     وللمسا ني والقرىب حتن

 واا اذل  عنه  ور اا ن وا   فك  لخ ات   ارت:كاع ل      ـ   رـــنِ 

 يند  وحير    اا وا ويو  الع       را  ا ن ااا  عمه عأ ريفرن مسره وارمتك

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 التك ابلنوات احلفيظهـــواحتصد   ص    يل فريضه     وعبود احلهر عادا خت 

 را د واا عوضه     فارا رالها رن ع  ظه واملقي ءمسن علاا رواكب   الشتتا

بليس فن ي ريض  عدوه ب وضهوالكف النفس و        هــــو  تعاِون علوك ا 

  وضه      صا واقنت ويف هما و عم القي     و هسِوِل و  تعما و    ربوضه

     ه   با وفاا رناف    طوي  عريض   ه ــــفا را  شف  مأرراا القلوب املريض

  أ ر ـوضه   فان   كركها للرب الأع    ه   ىل رن يفيصيل را  و مأيِف حتريض  

 او مغوضهــــلودريت مأهش فاا رن  ي  رره وا ت هت  وى  قيضهآأ را ب  رآأ يو  ي

مود ا بوضه  راتنانييصا نياعه ل     ِ
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا ِخلت ورضــهرثا راتنظر   افت ونيها رن ،ايل اتنينه وحمضه  البارق ا 

 واتضإ ُصفر  اليل  نت رومهه فضه  واعرتا يل رن التقص  طو  وعرضه

 يفتعرا ويف سم  ذل  وعظ وع   ظه  هجد  فيس ورقصد ا رن العهد  قضه

 رصت قايس عين قلا ورفعه و فضـه   ىل نياعه ويل   ب :ر الأو ار كظـــه

 هـــرنه طر  بىك وانيتثقا الوقا فرض  ه ــــقدر وف  اا بعضاوا نا محا را

 ني  ال   وارضهاتبه و  قال ضاقت يب   نيتوا طاف عررر  لو  شتبيت رعضه

 رن مجو  اجلوا ب قط راحمكت لفظه  ل ن مأطلب رن املوىل   احلال حفظه

لوه رضـهــــو هللا ا   عأ ابب  هـغ  نيا ن ررد حتوده وفض  وقيض  ك ويل ا 

وا عضت رن اا ر عضهرلتج  بك   هــــه وب ضــد ر فيه الن د ابد  و هب  ا 

 رضه  والوفا قَا واا ن ا  قرا قـــبا ق    القراابت صاروا فيه ركضه بركضه

يف فيه يفبُ   كا ره اا ره يفاك  قي  يق      ظه  عبضه د     راجتد صاحب ا 

يف لتنفيه حظ   ن تلقاه كهره   ه    را راع  الصدي  ا      وايبه قضه              وا 

وا ء ن لق  نياعً  ي تاب خه فيك حمضه  اب ملضه      لِكِ ا ا والقــــا   ا   وا 

ن تهمسر قىض ،احتته هشعرا حفظه  والتواض  وي د    عأ الأرا حمضه   وا 

وا  ل امل      اده مأصعب رن راكب املعضهــ   ش     ىن وانيتتقضه   مث  رحت  ا 

   لنا يو  عرضه      والصالة عأ الشاف  الدلا ه ينقلب ءُصن  حيضهبعد ويك 

 اذل    ن البار  به العرش عرضه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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 وا د  ىل را و  رن الفعا  ريض  ظ   رب وفر رن الطاعات واا ن ح

 داثر مأريضواني  ابرطار فض  وحمك   واءن قلا جبودا و  ا ىل ا   يفيض

 قد  و قيضـــفا ن رايل نيوى اببك لع  لأرابب ِعريضاصن عن املعصوه ورب 

ب  ول ن بك ر  ك وا رب ط  ريضـــلتج  غ  اببارا  داد  وقييضـــحنونيتُ

ن  يف ا   د مييض     ىل طاعه بتوفيقك ل  ها العي   نت ر ين وحظ رااور مألق  ل  ا 

 وا ت وربنا للخــــ  واله تقيض

****** 
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 } حرف الطاء املهملة { 

 } قال رضي اهلل عنه { 
  هه الأبوات خياطب هبا صاحيه ريارا بن امحد ابقطوان صاحب الروضه :       

يف وقالوا حم  ريارا مأصرب ويفتقرب طري  السخط  ط   نيفر نيفر را شوا ا 

 ن وا تلط   والشني لكه قد جعُ والز ن   ط    د وا د وه ردا ا دون نياعه فق   

 رن جات  طته راتدر  به مأيِف نيقط   ط    ويلوصا رصارع خافيه    ط   

 ،د نيار نيالف و،د خالف و،د   الونيط  القريب الفرمل والسعف وا،د ول ن  

 لوا ابحلَُومل و   رمسبوا طري  الزلا راع       ط  راِل عأ الناس رِيِده ابلهل  والش 

 يفحول وا   ل           مويف  نشيشنا بشط  راف روا   العواقب رن حل  ءومل ءط

   مو  النقط  ويفاينا رداو    حت                 ط لنا ول ن لكنا   ال ل ِرلنا و، 

ن برحــــمته رويف  علون يف ا     و ط       متت حـ  هللا قار ا وجار  ا بسط     ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هان البيتان قام  ، ني ء رس مأ  ا ال رابمل ) رابمل ابعش ن ( امل اكن           

املسم) هوا الرابمل وضايقوا بني النخ ا واكن ق د مجعه م   بي ت الش تو  عب د 

هللا بن عد ابني تندوه ومأا ار عل ام اب ا  بع ك النخ ا لأج ا املنافس   حبس ب 

م ال  الك  ع  أ مأ   ه ينق  ا ح  راثني ر  ن مأ   ا اجله    رايقتض  وه الع  را ، وق عل  ا

لو ه  ىل الهج ر ن وص ا ا  وراعرفوا ا  الته مأ الوه واحلساب بيام   اذِلبر ، فل  رحت  ا 

رم ن ث وا   ال الك  اذل  ق عل ام آأ الشتو  عبد هللا ابعد امل همسور ب ال تاب رن 

منا ين ث عأ  فسه ( و  ه ا يفيص إ م م   و  ، فقال   حتوابه ) ثن ن ث فا 
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 فيه رال ويفخنا ، و تب  ه ن البوتني   م  ر الرنيا  : 

 هشوا نيتا اعاعه   هوا الرابمل  رن ابهشوا الهوى ابقا ب   ا  ضبامل

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قلنا   الهح قال الهح بعته قالمل  الملـــالناس قاروا وصهر  رايبا مأيِف ق

 در  يق  صدق رادر  قو  مأيفِ  راملارا  الرصاملعىس صهارتك تنف  يو  ني  

 امل      اب عمر الزاوي     ه واملدرنيه والرب  ارتاملايف  عىس الوفا رنك ويِف قد حصا 

 ده والس مل       يآأ رب الس  َرد فيه امل    رشهد النور و  رد اخملافه و،امل

ر وبعد القيك فيه ا  يشسامل  دوار ،امللَ ابني رن جاه رعجول مييس   وارىس ُرنوأ

 وارىس قريب التناول بعد رااكن اامل  امل        امحلد هلل فضا هللا قك الرب

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  غ  عني السخط لأنيوداراتنظر العوب   عني الرضا راكرى   خلها عوب قط 

وا ااا ا طا وال لط  رمل    يقول عاد الزلا ررحتوع را  ف  ومأرا صديقك ا 

ن ااا     ن ااعه   مجو  ا طط  صطرملاعووبك ويرصمل راا راخيف    وا 

 ورن تعادى رىم ابلشني فوقك وحط  ط     والعوب خيفيه هم  ابن وارى وء
ن عدل قال اط  يوار  امل رره ابلط           ني ويِف ربط  وامس ك يلقيه رايا وا 

 رته ت طــابهلل الاك  بسوا ت مأعتصم    فاه و   ستشط    ويبد  العوره اخمل

 فا ه يعونك عأ نييف  و  ف  احلقط  وذل مبويفا وانيتنرص عأ رن قسط

 و  و ط ملا  ظم   رقاراته بق             ط   وامس     احلر ر    رلوإ ا من
 وقال رن وا اذل  را نياء رن الناس قط  مأعهر صديقك وصنوا   اذل  قد غلط
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ب علوه املُج ن اذل  قد كمكا   حتــم   ب بعد رده واط و    حَتوأ  و  النقط       ا 

 ط        صأ علوه املهمين راقرا لفظ    ط      عد املصطف) جربيا عنده  ي
 ورارسى الربق   البودا ومِحا وحط   اتناب الهوى   مشطلأ اورانه ات 

****** 
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 } حرف العني املهملة { 

 } قال رضي اهلل عنه { 
 هه القصودة عند متا  الصالح   الب  وانيتمترار الزنح راا :          

*
 

 عهـــرا ت عطوه افيه وصا   رقط  عه     رشهد معر قا لبااييه ثيشت مجم

    عه وهللا رعنا ويفيقرص رن هللا ر      د ا   نيعه      ضقنا علاا ورص  بع

         و  اذل  رن يفو به ربِعه    عم الرب    ودعه  نستنرص هللا نستت:ف    ظه نست
نيتتجب داع  دعاا ا مسعه  عهــــواعطه طالبه ومض مأاتواته الضــاي  ورستتجوب ا 

 ه املرضعه    لواكن وااه وابنه ومأر            لوق راينفعه  ويف وجه ا ىل ط           

                                                 
*
قال الناكم رمحه هللا تعاىل بعد ا  راد  هه القصودة    تابه املقصد ا ىل اوا د املشهد  

نشا عمل مأن  هه القصودة اكن ا  ؤ ا بني العشائني   مأو  الظفرة ) كفر را صه : ) فائدة ( ا 

ب  عطو  (  وو  مأرا وردت علونا ر  ضو  ومسرب حصا رن مأثقال املاكن والزران ، 

وقة الأعوان ، وكرادا ايف رت ان ، حفصا هبا الفرج والنور والفرح وال ور ، وتقيا هللا 

ت ، وقضاء احلاجات رادعو ه فاا رن ت  ااعوات الصاحلات ، وجالء ال روب املدم 

امله ت ، ووني  الأر اق و شعش  رنه  ور ا صب   مجو  ال فاق ، عأ حسب راطلبنا 

وا    النظم  ، فامحلد هلل اذل  جرب العظم . وفاا بيت  و بيصا ورمأس لبصا ، ر  ا  ك ا 

هللا ملن جلوصا وتلوصا رمأيت بيصا لكه وامحلد هلل بيصا . و ها البيت و و اذل  نرحتو رن 

مسرره نيتبعا صبا،ا ونيتبعا رساء مأن حيرنيه رن مجو  ال فات ، ويليشسه درع الأران واحلفظ 

فن  و م ت م رني ، و و : ) نستنرص هللا نستت:فظه نستتودعه ( وقد مأرر  مأ ابنا 

وحتربنا ا فن  بنا ، وقد ااعت   غالب اجلهات . وملا مأنشدت عند بعك السادات قال 

د عند  فلونشد هبهه النشتودة ، وانيتتعاد ا رن رنشد ا اث وا واثلوا . : رن مأراد مأن ينش

 فامحلد هلل اذل  بنعمته ت  الصاحلات . ا   رن  تاب املقصد ا ىل اوا د املشهد للناكم . 
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يف     عه ت ين وتقين و شف  رنه رايوحت       هـمأ ت وروىل الس  الرافعرا سعد ا 

 ينال نييف  ويفيظ            فره رن   عه   هزه ضع   ن  نت رويفه راخيىش ِلِع ر

ورن خهلته فال    ز  به املصنعه
1
      ود حتودا مج يفمتنعه    وواني  اجل     

حتعا رزون املطر   مأرضنا اايعهوا  وانزل عأ اللك فيك الرمحه الوانيعه
1 

 رعه      عأ املسافا وعايل الأوديه املف  ربع  وصوف  و ر  دون اتتو  دعه 

ىل تَي  فان وا ا الِقـــعهــــهستتآأني  الر ق للخ  رِعه   و ص رن عني ا ىل رنقا ا 

 ر  التابعه       صم نيوى فاا   رقادر        ه    والنورسه واعو  بيام واِدع       

 وصِاِ و هللا عأ امحد ااف  الشافعه  زعه  وط    َ     هِِر ال ا رنا واحلسد فا 

ه  و به ورن حيه وجا د ر ىل لقياه   مجم   عه      وم              عه  صاله دامي ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {

ر الرح           تو  داف    القضا احمل    ويف وهللا  رد     من واق   بين ر راه راقَدأ

 ح   هللا حبجب الرضا رن ىل واحت    ــــ ىل ااحتــ و  صو  وضو   

 وق راف      ورن خيفضه را  رن اخملل   ــورن  رفعه رويفه را  ق    ط واض

      فيفاد  وال يد واملناكر واملسار    و  يل قلب   عشق  الزينات وال 
                                                 

1
   نسخ  الواا معر بن مأمحد : ورن حز  به مسرمي الوجه را ضوعه 
1
   تاب حتوا ر الأ فاس للشتو  عبد هللا بن امح د ابني ودان  ودة ث الث مأبو ات بع د و 

قو  : واحتعا رزون املطر   ارضنا اائعه وق ك ن روحتودة   نس  اايوان ويف   ت ب 

ثباهتا  نا و   هه :   الناكم حيونا ا 

 وعاا واحفظ ونيمل وانه املنفعه  وتصلإ القلب والقالب بت  السعه     

   اا ن والأ ا وايف  وان والأرتعه

 ا   
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  ــــوخلتنا رسم  هبن غاد  وراحت  لأعوان رن عرا الرباق ررتنا مأنيها  

وا ف رت فان و ــا   العمل ط       رتمي اكملهمي بعرا الشط ضاي       ــــالـا 

  را عند  مأجشان   طرق الهاي    ــحي  القلب والطرا  م  ابملدار

  ـــاساركرى رن حب ينشد هبا بني   ُرب نيار وف ر  ينظم مأبوات تعجب 

هل عهره   الوقاي    ــــر  الأ يار قد علمها رشهور ااي  تقول ا   ورثت م

 وقيس اليل عأ عش  لوأ  ــا  ضاي    كرا    السل  خلفهم اار  وابيــــ

 إ   ابب واني    وابحفص الهبو  فت  ه ابمسها ،ني  با   املراب و       َو 

   ه قصده واملطار    ولــبابه وبل        أ   و  قصه جعوبه حترت   وقت راض  

 وابنيها اذل  رن حريضه نيار  حت    ــــرمحه هللا وجا اه جما   ىل طاي

  ــــالقــومك عرابن  اروا وراتوا   الي  ارعـــ   قد  لنفسه وق  ابرا الرع

لت اق القو  قا   ب :سن الظن يفخاب رن   هللا طار    ـــو ـــا را ـــا بدون ا 

 حسني الز ن   ن املناقب والصنايــ   وبر   اتوخ  املشتصر بــني الشواف 

 مقر ويض ابيف  اق   ال فاق نياط    ــــعظمي احلمل والعمل نياف اسد راف

      وِحطنا ابلصوا ه وحفظان الوداي     ه ونيارع    ب :قه ومسرمي مأ د  وا ق

ن وامحنا رن عداوة ىل قاط    ـــوصأ هللا عأ رن  ـدا  للهاي  وَحِصِ

ه  اللك وارمح ىل يب        عد وم

 } وقال رضي اهلل عنه {

يِف ِع   رن اكن حيسن ا ىل املبعد ورمحه قطو          ِد  يفنيال ويِف قفي  راهشتبه ا 

ىل الب:ر جار  صوفها والربو   م را  رن و وبك افي ــــوقاط  الرح  را ن ا 

يدا تضو   و       هلل عايص وللشتوطان نيار  رط   ابلبخا والشإ   اا وا رن ا 
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بليس بوئس املقرتن والتي     رار  سقط عأ حتنبك به بك رصي   و     قرينك ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لونا رسي   ءووث الربو  وايح رن    عأ مجو  الن  وربنا ومسرمي مأ ظ               ر ا 

 والوقت اب   بعد الضو  مييس ونيتو    ــحييي نيوا  روامسه الرصب والقطي

 د افي        و اك  اللك والهاد  ع   ـحننا عأ هللا ورن  و رتلك رايضي

 و       و و رىم ىل عايص واعتنا ابملط   عاق ابلأحوال و  دا  وو   و رفي 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نشاأا مأ ه جاء ا ىل رستوة مَحد بن معر ب ن               هه النشتودة واكن نييشب ا 

  اليب و  حوط   ج ده مع ر ومأا ار عل ام بيشن اء املص ا   ابلع را اله يق ومأن 

يفعلوا راكن ااور املتقدر  بستتا  خيلع ون في ه النخ ا وني   ا اليشس تتان ، وخل   

رن  ه وو    م    ر رحت  ب ني  تن  خن  ة   خن  ا الب    وني    ا الع  روس ، فقيل  وا 

 مأرب  ونيتتني ورائ  ومألف فقال :  1164

   قول وا ع    ملن   قلب  ايك و  رع    ــــبين ر راه قويل ِحمك   ح     واق

 درامه والبضاي       و قــــد القول رثا ال      وعنده رعرفه ابحلقاي  والهاي       

وا قد ااا  ور الهدى واحل  يفر ربه ين    فال ه د وحيسد وابل      ـــا   ا عـ  ُ

 دوا  والشواني ـــونه الصيت بني ال  مأيف ورن ب ا النورسه   ع    ِ   ز يفر  

 ده يطــــال      وفر،ات احملب اذل  عن  ادع    وك س  ا صو  اسا ر واخمل  

           وات املصا    عَل  هشتِوِد   ريا    الب ووارع     ثن را  الفوايد و ــــا حت

   عروا اخملالوب الشوا   ءعأ املا      واط  ويقو  نَستهبا   نيرت ا والق 
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  الروات       ت والرو  والاقمثن   ال  و    ــوهمال يفيق  ابِ شش   القــــاع قا 

وا رص ت مسعت اجلَُول راا  عا ع    ــ   الربق احِلتف بعد رصأات الصواق  ا 

   ا الروات    ويقين الضان واملعز والـــي       ويقو  حرث را  وي رس   رقال  

 مال رثا الزواب فههه   خالل ال         وصفران العصب و   لا ىل  حت 

  ـ  قه و ف   تند  حيث يفعاد   ُرن          ورن خالف  صو:ص وم ىب يف راب   

   راه راف   ورن يف يلق  السو    امِل:          ويصبإ رطبعه للمسا ر واملطاب  

 خا ن قط  قاط ر  مأن وا الوقت رع وس   وا ع   تولته ال وارب ورسحت ابلــــم

 د ا   صناي ــوصار امل ر والعوب عن   ــــر ربا ابلبال واملصايب وال     مداف

       رن لو  يفق  ويف يفه رن هللا ويف    ــووا وال هب غالب  هامه   اسار

لوه اللك راحت     ــــورن    و يعمل مأرسار   كر ونيار       ورشاك ا ا ىل رن ا 

ل       ورن  و عند  حيث  نا   املواض   هي  عافنا وا د  واراد وداف        ا 

 د اب   ورن ايه ا ــــ  واني      وحتُ     اا  ويفني ـــر  د وا وصن رن مُحَ 

          وحتن  خدل   كلها وامل  رات       ا امته ومجما ىل طاي         وحسن 

       و ظره رنك فاا املطالب واملطال      ـــرنعم ابلن     عم و ع     م راو  وااي

       صالة داميه را  م ابلقول نياحت            وصأ هللا عأ رن  دا  للهاي 

   قول واقــ  ورا  ط القمل ابللِكم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نش اؤ ا عش تو  امخل  يس ا  ارس ر ن ربو   الو  ا                هه الأبو ات واكن ا 

ا ،دى ونيتتني ورائ   ومأل ف ، حفص ا   ت   الل وة ال و ث وج اء  1161نيتن  

 نيتوا رن واد  دوعن مسب  وصا رنصاه ا ىل  ونن ، فل  امحلد عأ و  : 
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 ا ىل مأرا صل َدل   ْ هَم رن السمإ ا ىل العِرِ ن     َم      رن مأعأ ل     مسرمي وابرق اللو

 َوه وارتفـ   ورؤس لي  هشارا َعرر        عأ محوضه ورنوه رفرعات الضل

  ـــوقال  احتيس يف و  رن لسا  مِس    ــجشا  مأحترى رن مأعوا  ءز ر اار

 ل  والنس ال ود ِ،لوات احِلــــوواد    رع   نيقيت وواد  الزينات  دفر ال 

 ويِف اصط رعبوك الوحتن رن  ظر ن حتن       رنسعات اذلوايب   ات ا ل    

  ــــا را للفسا فان طـــمـءوايل الوص  نيود احِلَدق ونيطهن رثا العل  يفتب 

 تب  مل واحلمل فام وال ر  قد     والع       ورع وواد  مأ ا ااو ه والوفا وال    

 ا ا حتـن      بني السوا   ا رخيه حتن    رع   فيه البطوطات رثا املستتجِمِ اجل

 واد  نيعود العمود  و  معوده نيط   واجعب جعب   ر،ابه قطعو ا قط 

  ــــنيعود نيعده يفك الن:س واق  وق        قطب الزران اذل  جاوبه مع البق

 ر يل         وار السل دــولوة القدر قَ     ـــورب نيا  حبقه وال       ِزِ ن واع

فضا  ورنك الربـ   وعافنا واعف عنا وا ف وااف الوحتـ   واحتعلين مأرحب رن ا 

 حبرر  امحد عد   ا لوقه افــ 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
تباع تباع    مأن رت جهريت للهج  ووا اذل    بعه    ورا  ا      ر ن   ايف 

  و را النا رن بالده قد  رج ابلرابع  اعـــاحل  والباطا  به طيتن ر عأ 

وا ق   واحتف رن الشاه لو قالت ر  الفرق ابع        ال ابع لقا ابعو رره وامسره ا 

 وخاا رن حوا   ر يه ملود النباع  لو بَِوعوا حيا قد  خاا رن قول ابع 

 اع      عأ رن برت را  وخن  وب وا قد   ار وا ا النباعلأ اوافزع رن النب  رن 

 ا ا اتباع     قافه  وافرح ملن ابتوا مأضو  رن غ  ريفو  رضوره لو لَكَته الستباع 
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وا راخه طرق   الرابع  وا وى القيويل ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات ع أ لس ان حمب ه وص احيه مأيب ب  ر ب ن ع د اب، داد وق د          

لوه مأ ه اارتى رمأس اجللب غايل و و ورمي  وو    مأوان ر  ص ر ن حن و اىك ا 

 وقي  وغالء اجللب فقال عأ لسا ه : آأ قهاول ب

ينا قهاول وص      اع   يقول بوب ر راوا نيوق ويِف رص  اع ــــخه  قنوفود َر      دأ

ن اكن رامه عأ ر  اع  اعـلوت ااواعن   الهجر ن ردوا رب  اعـــاعه نييــــا 

  نب غاروا واجللب والرقاع   ابمللإ وال    ءزواهتم دوب وال ارات   ىل نياع

  افصن قلت عـاعراافصن وا ت لو قد   رعهم فَُومل رن ليشسهن راي طن اعاع

 عرا الِفتَ    املالحف دون عظم اذلراع     فاع وبز ،لبون و  راقط فيه ا  ت    

 اع      راعاد وا بو  وا ى راوه مأيِف رف  وارشامل ِعربه وحترابن ال  ا والقصاع

        مسن فام ِفقــاع    شوا ىٍل يـــباي   اع ـوا ا البدل ىل رااافوا َجلُوبه رع
 رفاع     مج  و  ابل وا متر ابعوه    يصوهبم ضو  رن ر  السقا   الطباع

   اع   رايهمسرون املضاي  وا دراج الوق    اعــوخيرحتو ه بال حمصول وارسوا حتي

 ه   رساعـلــــ ف ه وفت ه ورن ه واص  اع     راِل عىس رمح  املوىل تعم اليــــق

 اعوالصاحلني ال را  مأ ا  النسك والر ـــ  اعحب  طه طويا الباع طب الِوحتــــ

      متك فاا ا  ساع    قريب وربنا رح    وه ونياع واهبا  ُرتـــِ  وفضا هللا وعف

 قريب رن حمستنينك واملست    رابع   وا ب رساع   قريب ورب جعا ابمل 
 اعـواص  وامش  يف ا املآأص  والشف   قطاع يف  اعَا بن حسن جار ج ا ك    

ه  و به ورن واىف مم ابتــي  راع    عد احلارد احملمود رمأس الش     اع       وم
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
واضاق ورع ــــنيا  و رن يفرهج  ومسو  ااعا يل ،ني مأ  مأنيع) ومأدع    ا ا 

 وا د  قيا رصع و هللا مأراد ونيدد   ع ـ  وبك ومجوا الفعا رض  و ف

  رع  ورضع فا ن تولوتين واصل:ت   قيا يفاا رن فوق العما فوق ونيع 

 ا  لها ِع ــــ نت ،ني ا مس  م وت املث  واه ربــع      آأ ابلرضا والقيول السيفل ر

 وامسستنا ثوب رن دينك حقيق  و ع   دع ــــفافهم مأحلان راخاطب بِه ىل ر

 رطب  ابلسنن رصطان عن ل وث بدع   د ن ايف نيال  ،او  ىل  فٍك ورفـع 

 واعطنا رن طوال  فيك جدواا طلــع    هع      وا فنا ىل اا  رايُع    ِوِل بق 

   وا  وحزيب واتوع     واحملبني واع     ويفد  ومأصيل وفرع  يل ولأ ــ يل ولأ 

 ،ال بسطٍ ورنع  ت ف رن ارعت ف را  ع      فا  نا عند اببك ضوف   ل جبم

بصايل واضطالع  وض رع   رع   والونيتو  وقو  وافتقار  وق      بك ورنك ا 

 را  مأيِف عَد  ووا الِقد  اتوئت بدع    ِدع    ويفدع   ويفودع ل ودع لأ 

 } قال رضي اهلل عنه {
و ها ختميس  فيس للعبد الفق  ا ىل هللا ع يل ب ن حس ن ب ن عب د  

هللا بن حسني بن معر بن عبد الرمحن بن عقي ا العط اس ر    ودة وربن ا 

ب ن مع ر اب ن مأيب بيت رن مأبوات الشتو  عبد الرمحن    ىل ب ن  طو ب ا 

احلسن مأصب  اب ن حس ني اب ن ني عدون اب ن رض وان اب ن ص وح امل الق  ، 

وقد قا اجلالل الس تووط  رمح ه هللا تع اىل   طبق ات الن  اة الص  رى   

را صه : ورمأيت  ط القايض  عز اا ن ابن ح ره مأ ه وجد   ط الش تو  



368 

 

 

 

 

يف حم  يي اا   ن الن  واو  ر  اقرمأ مأ،  د هب  هه الأبو  ات ودع  ا  هللا تع  اىل عقيهب  ا ا 

نصي) . و   هه :       مأنيتتجوب   . ا 

 فقر  وضعف  واق  ويل وجعز  مأوقــ ُ 

      و  الأرف ُ ريب ءين قادر عز الق     

         ته مأترضعُ ا  ق  وا ووا  دي       مل

 وقُ  وربنا مأ ت املُِعده للك رايت               وربنا ورن  رى را  الضم  وهسم ُ 

ن ق كلكها   املاكيل رن ل    ها     و رن ل ها ا 

 جارت عأ العبد ال روب املعضالت جفلها

َِ رن ىل ال ـــالل ب :م   لهاــــ  داا ملا  ـاأ

لوه املشتتىك واملف        ها    وربنا و رن  رىجأ للشدائد لك         زع  وربنا ورن ا 

  نــــبنا يو رن  و املبد  املعود ملا  ريد 

 ظن  قد قلت ا   عند كن العبد رااا فلي

وا لطفت بظننا الأنيوا حسن  فالطف بنا فا 

   عندا مأحتـم ــو ربنا مأرنن فا ن ا   ن وربنا و رن  زائن رل ه   قول  

 وعواطف الهيفء ايك رن الويفء رلوة

        و       طا  يفينصي  بنوالها رطل    

 و    ابفتقار  وصة روص ومأ  اذل  يل
لوك ونيتوة  وربنا رايل نيوى فقر  ا 
لوك فقر  مأدف         1 فتقار ا   وربنا فيايف 

 مأوصافنا مأوصافنا فاا العووب مأصوة
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 ولسا نا مما حترى   ايف جرتا  لكيــة

  عوون م رايل ا ىل طول ايف   طويلـــو 

 ولنئ رددت فآأ  ابب مأق     رعوربنا   ةــــوربنا رايل نيوى قرع  لبابك حي

 و رن بدمأ    الوحتود املستتيشني بعلمه

 وده رانستتنمي بونيــــمه     ومأ لنا رن حت

 وبدا لنا ابحمل  ت رن الصفات حبمكه

 وربنا ا ن اكن فض  عن عبودا مين    هـــوربنا ورن اذل   دعو ورتف ابمس

حسا  عأ الأرسى مت  ن  مأ ت اذل  فضال وا 

 والعفو عن رن مأحسن احلستىن عبودا را  ن

 ني مبا حسن           وديفئا ال وت فو  احملسن

ن اكن يف رحت    و ربنا فامله ب العايص ا ىل رن  رحت     وا ا يف حمسن   وربنا ا 

 فارمح ُعبودا صار   بود املعايص قاصوا

 قاد الهوى والنفس والشتوطان رنه  واصوا

 اِء روصوا رتواصوا          رواح الرحتآأ وبقا ب

 و ربنا الفضا مأحتزل واملوا ب مأوني   ا      وربنا ،اااجلودا مأن تقنط عاصي

 } وقال رضي اهلل عنه {
  ها التخميس عأ  هه الأبوات الص وجد ا   بعك املصنفات :  

 ا مس  رقايف  روق رن مســــعه

 رن تداوى بنص ه  ف         عه

 بََدع          هرمح هللا ااعرا 
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 ه ــــواملسا والصباح يفبقاء رع      همو  نيعه    للك مه رن ال     

 مسوف هسهو اللبيب عن رداخ 

        رصوا الزران و  طائ 

       ودوا             دوا  فعائ

 ال غ  رن مجعه     ووىل امل     ل غ  م لكه    قد هم  ال       

رتد احلمك   ئد وتآأن      وات           ا 

      ) مبن     وتواض  ولن تص     

 وا،هر ال رب فا ن رن عاله و ن

 ر قد رفعه   كرك  يورا واا       مأن  يفهتني الفق  ع             

 } وقال رضي اهلل عنه {
نش اأا مأر ا حص لت   رؤو   املش هد    هه الأبوات واكن ني يشب ا 

كأ ه مأنشآأ  هه القصودة و و   مج   ر ن ا اب ه ، فيو امن   تت وارد علو ه 

وا  و ابررمأة  س  قداره  وتقول :   وبلف البيت الوالث راا ا 

 ر  احلسن ا حسا ه قد مج     انين حتـمته حت      مً  حم            

الراب  راا وو  لوة الولوث لع  ع ا  حت  د  الأوىل  و و البيت  

  س  ونيتتني ورائ  ومألف فقال :  1169نيتن  

نيتمت      مِسَ  ومسو  ال           وار املال ُرتب     ومسن           ال  ا 

    دع    ويفتك عن رجه ررت      وإويف تلوو عن وصال امللــــ 

   م    وتطم    رلتقاه الط          نيــــفآأوصافه تطرب السارع

         ر  احلسن ا حسا ه قد مج   م ً  حمانين حت       مته حت      
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بداعه امليـتدع   بداي        ال  املي        تد الأقسم اب             ا 

  وده املرتيــ     فستب ان َرن حت   ود   ابن ق هد رث    الوحت

فراحت             ه معنافواج آأ ب          املتس     ومأونيعنا فض      ا 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 هه الأبوات  تهب ا ل بعك احملب ني يعزي ه   بع ك قرابت ه مل ا ت و   

واكن بينه وبني و  املتو   ب  وحمب  قدمي  ، وحصا ر ن اله ا  م   ر 

يف ابهلل العيل العظمي فقال :   و  رايفحيسن مبا  نا  ، ويفحول ويفقوة ا 

 نيوا يفج ُ ال ــوق ا،تستبه عاحت       ُ    لقد جاء  را ق مأمسن مأتوق       

    رب املستتوحش املتشتن ُ   و ا    وقد جاء  را   ال تاب رن النباء

  ال ُرشتوــــوارىس عأ رنت الرحت  ابن مأابب ر ت     ُ            و أ وا قىض

 رتوعـوص  قلا وال              ها ر  ره  حف   رس الفراق وح           

  ــودرع  عأ الأوجان  م  و م  يفمأط      وقهمأقايس رن الأجشان را 

ن  نت يف مأ وى        ويف مأعش  اا وا ويف مأتول         ا لود عأ اا وا 

        ة  متت       مكن اكن فاا ءف     ب     ولست هبا رستصرتا   حم        

 ا    طم هبا نريض املوىل و     اع  ول ننا نستت من العمر ط          

يفِ       رع      بكأس املوت يفبد جن  آأ ب      وق فا   روقنني حق                 وا 

        وي فر را ـــنا رن اذل ب  صن  ونرحتوه ابلظ           ن اعوا يقيلنا

 ب جاه اذل    روقف احله هشف   فياعاق الأرسار طهر قل            وبنا

 وفات يدفــ      به هللا عنا   اخمل  رول   ىل ادةآأ ٍد املحم              م

يه   اا وا و لجا جبا        تينا وللرض مينـ آأ          ي  به ا       ه    نُرحِتِ
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وا را احلشارج   احل  واره  و  ني رات املوت نرحتو حتِ   لوق تقعق ـا 

 رعنا ،ني   الل د  وض وحيرض   ال  و  القرب  وقا فتن  القرب والِي    
 و  رض    رضاعٍ فتنىس ِودأ رن    و  العرا يو  العرا ته ا ىل و 

       رتشعش ُ    بدا  ور جفٍر طال   علوه صالة هللا ت شاه لك            

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  هه الأبوات    هبا  تابه نيفين  البضائ  ومضمي  الضواي  فقال :  

 و ما اجل          و ر للك صا            نيفين  جتلب البضائ  هه 

 ا ىل ضائـــ ـــ فظ لأ ا الفض      فاا بعمل هللا رن صنائ         

 ال وحمسودـــللك ،انيد   الـم  دود      مجعصا رن ىل ِعــــٍد َرع

 يصا               فال حيايب يل ويف   قود  وىل  قد يل ب   رن         

 د رن عبٍد ب :ـمِد عبده     وامحل  ده  فالش ر هلل ال رمي وح      

 ا   وابدع           نيتب ا ُه رن ص  ده     رن قيا خل  اسصد وبع  

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ا  اَلوصاا البديعه     وورن ح   اكر  نيال  الوو  ونيلطان الأب    

         ابر للموايل رايضوعه وحت        ار ــــار حتيـــالأحتي وو رن  و عأ

 طاريف ال يعه          طر ا   ار    همفهف رعتدل ،لو التخط   

 وال السعود    صنوعهــــ    مأ    وار     ك:وب اذلايبه طر،اهتا مأط

 وعه     ال الربق اب    مل  خت        او  الأدوارــــآأ ه رــك:وا الناعس

 و راهوعــه     و رص مأمضر ولو   وعن  مأحترد وصدره فاقت مأصدار
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 وى   ن البضاي    وضــوعه    ح  بار       وجعزه اتبه ررمسب رن رني 

ل رعدول الطبوعه رلوإ ال     تار      ومجة وصفه اسمول ط              دأ

         القطوعه  قط   ح ه هللا رن       وا يفحت   مأ وار    وحموا ابحل    

 ل ف              اق الونيتوعهاطمي بني    ار    رشا د رشهد ال ووار وال  

 الا الرفيعه     وحتــم  الرنيا وار  ارــــبعون هللا و رص هللا والأ   ص

هسار       مياب  رس نا حيلهم   ن نيايس واذلريعه    وحسن الظ  ان وا 

 ا ابملص         ا   والصنوعه     ورعــن  الأدوارني ــــد  بـــو عم اجلند حتن

وا احتمتعوا ر  ابد  وحض  هــين عن مجوعــــوبعك اجليش ي   ار      ا 

 وف رن رضوعه     و،ااا جار ق  ار     ُح ة اا ن والساكن واجل   

   رب الأمسسار الفضوعه       وفام حت  ار  مه الُعده لشده لكها حت          

  طوعه      ورن يعمل وه د ابلق        ومه عو  عأ رن اك وارتار

 رطهر رن د وات القط           وعه  وصأ هللا عأ امحد جد الأطهار

 ُ،داة الرمسب   امل ى وضـــوعه  أأ لك  نيار   علوه هللا ص          

 } وقال رضي اهلل عنه {

ث  ابلس  تبع  املش  اخ الأاكب  ر ح   ة    هه الأبو  ات ر  د،ا واني  تت ا            

املش  هد ال و  وار ورع  اة اا   ن والأ ص  ار ومه : الفقي  ه املق  د  ع  د ب  ن ع  يل 

ابعل  و  ، واجل  وال  ، والش  اويل ال ي    ، وب  ن عل  وان ، والعم  ود  ، 

خه اذل  يخه فيه ابلشا آأ فاع  . وحتعا قافيصا عأ رو  املوالقدمي ، والر 

عيل بن امحد الرف اع  املش هور املقي ور ب بدل  مأخدا  حيوبه الشتو  امحد بن

مأ  عبوده رن  وايح البطاحي ابلعراق    مسعه م وا ا رعه م   و  الو و  
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انيتتقوا   اااع  ؛ رن مي حيوب ه الرف اع  ؛  ودة ع أ املعت اد الس اع  ، 

ح  لقب ابنه امحد بن عيل بن حس ن العط اس بلق ب حيوب ه الرف اع  ، 

 س     1169لو    والعه  ون ر  ن ربو    الأول ني  تن  وو  ي  و  اعع  ه الوا

 ونيتتني ورائ  ومألف ، وحصلت   ايف اارة   و  . 

 و ها املاخه املهمسور :

 اع          هلل ورف    دــ  هلل واتو  امح

  ه والستباع       واحليأ   د النار        هلل مخم

  د      بن عيل بن امح   دـ  هلل واتو  امح

  راع       والستند وال     د   ورعوين ابحل         

 د القادر      با وعي      اض ر        مأ ت رعنا ح

 احل نياع         املص   ا ر     والفقيه الظ     

      دمي القامي     والق     امي    ااويٌل ق            

 امل اع  د         وامح  ود   احـــم       والعم

      ال القاده    الرحت        مك ونياده    لك         

 روا   نياع       فاف   اده     عندمك يل ع     

   روه      عاج    َح   موه    وح يت ح َ       

   باع        وصالح مأت      وه      قيول ااع      

      ة اجل ان      ُ وح     وفان      ومسرا  الض        

 رفاع       ابل         نا ال   ان    و داة احل        

              بداره     مأ ُ  ال        اره    مأ ُ  احلض       
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       الع     قابلني ال      اره      ر عني ال        

     نيتبعه تعتد           ون املشهد     وحص  

 اع              ربوع مأرب  عد      امخليس املس  

 ِدات        مك لمك رن    دات       مك لمك رن جن

        قاع      ابلويف الي    دات       مك لمك رن ر

 ار     مأفرنيوا رن قد ء  ووار     و مأنيود ال        

   اع      وال شو  الف    ار       رن حتـمو  الأءي

     ا  جمناب    مأوجم      دٍو نيتباب    ع   رن 

     وِداع      خا ن ال       اب   مأوطادع ر       

ا ابنيه    رن                  وىل دانيه   مأوت        رأ

      اه الناع       و ع        نيهمأ    اا ر       قط ف   

 وا املعىنقر         واحت    نِا      رن ك رب ع          

  فا اللاكع        ابجل        نا     ق ها د رع         

  دره     اذل    ص      رِبه   مأولوى رن         

    اع       والصقوه الق   ره       اــــتتوا مج  مأر

        ده   املنوع النج     ده      الـــُمصاعر      

       اع       قهر اباف     لوا   خده    ول          

  وايل ال  هوف    والع       والستوف      ابملداف  

   هِراع       يرصع ال     فـواحلىص مك رن  ي

        فام     اذل          ام     قد فعل  ف       
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 واع         واوثقوا املط    ام        فاخثنوا صاف  

       دا رستتآأرن     مأوق    ن     و  و وا مأرار       

   الع       مأورد  رق     ن   مأو دى رن م ر    

     د ن    ورشا   ال    ني   مث ابهلل وااحل      

    واع       والس ع ال   ني     وحيال ا مت       

         م   اذل  مأويف       م   مأطلبوا رويف         

 فاع         رنصب الش  م   ويِف            واذل  

 ا والتع ريف       والعط  مك ابلترصيف       ص

 آألوا ابحت ع          فاني   ريف     واليششاره وال 

    مه       ب ووث الرح     ه   مأن ي وث الأر      

  وا امل اع         ابحل       مه  و زيا ال             

عــت  ايب ضــاقت      وحي  اقت       والنستمي ا 

  الع        و ف) املط    اقت    وا طاو ح   

  عوا  صتنا       فارق            تنا     هه قص        

 رواع آأ دروا ب        واب    تنا      واجنعوا ءص      

    من      ابلرحمي الرح   وان      مسونمك   الأ   

   راع      امل وث ال         نان      امل            احللمي 

ن دع   طر    اسوب املض       ا به   رض       ا 

 اع          اكاف املقــن   ر    اكن فاحتر مأوب      

يفجابه        ه    را مل   قول                و     ا 
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 اجلاع      هلوع       ال        تو     غ  رض ال        

  طر         دعاء املض   ر      را مل غ  الض

   د  ف الباع       ر    ر     فاحتر مأوصاحل ب   

   م   سو     رب يطع    يف     فهو كشاا الس 

نس مأوفاع       حتِ      روه مأومأنسوا    مأو      ن وا 

    مالئك مأوىل   وال       موىل   وصالة ال         

   داع       للرنيول ال     أ       قد صخ  رن 

هل           وانسابه     وا          ه وا ابه      وم

           الأتباع   يب        ابه      رن حتــمو  مأحي

ىل يو  ال    نيــــواص  رن وا احل        د ن   وا 

   ا العطاع       واص    ني    حلبيب املس      

     وا احلاق    العط       م     الراح    الرءوا 

  ادق املهاعِ       ص       اق    املعروا الع      

   ٌ  رن رنان      رن          من       رمحٌ  رن رح 

    الأوضاع      واض       نان        ف ٌ  رن ح     

 ود      ن   ن ا ا اجل  ود     عني رن عني اجل

 قاع        قط   الأص  ود     روحت     رامكو  

 مو  الأفالا        حت        وا والأرالا     مأ ي       

 ددمه نياع           ر  ويفا    ومأولوا ا       

ل             طره      وح مي الف      ه القدره    رن ا 
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 اع          ابخرتاع مأوض  ره    ورنفه مأر            

 رضي اهلل عنه {} وقال 

   نَوه ا ىل ريفعه   ورؤس ر يه ا ىل ر    َ   د واسزعهـو هللا عأ رؤس واد  مع

        اول را با الأربعه   ونيعر ارن قه    زعه        متيس محميه عأ العاده لها  ع

   دل ضوقها ابلسعه    فك امل الو  واب    ه  قريب ورب يف،الت بنا رقطع      

 بار الق      فر   ررتعهـ والِنه بعد ال        نا ُرشتبعه    جماويعنا بعد الف    متيس 

 عه  ولت فزعه فز       وانيفا وعلوا وق     هم والتولعه    نسأ العد  وا صم وال     

         اع  قعه   بالد رستنات رافاا لق   مألطف ورا حيث قد ،للتنا املدقــعه

هل  قعه حما اجل   عهــوال   والفرقال ــــمأرا البال وال      وع واجلعجعه    عند م

 مر ضوعهـني رن حِصا ثــــواا ن واحل  ه و  تو عه        ع ل والناس    قل

  اا َ رِض جدهبا وارفعه      ورب ربع    هه غايل ويتيل   الوفا رارــــعه      آأ ي

 وبدل الضو  ورب الس  ابلسعه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ىل ال ووار   ق الرب   ن حتيت ا  ا تنال السيفل   خ  الُبق         ا   ِع           دأ

  رت يل   را عطوه و   يـ و            زع   و هللا عأ دوعن رن مأنيتبال الق 

 دامي والشتب  ِر  ال                واكن فيه   ب  رن اجلنه حم                 مد   اف  

           ووار  وره قد مل دامي   ال                     ف ورن تداوى به رن الع        

يِف احل                 ومأو  اع   دعـبدعه رن الرح           من وخ  الي  را شتبه ا 

 الشيــ   و  و  فيه    مأرىس راكن الق    ط   وا   فاا دوب هر  را ق        
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             ا السعاده والعباده والورعآأ ب  مه    البار  صن      رعمور ابلرح    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قا  نيايا   ااايج عأ الباب يقرع   ــــك ا مسـوجموب ااعا عبدا عأ ابب

 املشف و هللا مأعطه رراده ابلن        ا   نيا ن السيفل رن عندا و  ا   يطم 

      ان تلم       رنا  لها راعد وبرق   وايح توني   و هللا مأدرا برمحه   الن

 مييس ا        كا  واملسا ني  شتب   بني عووه وريف و هللا مأني  الوطن و  

 عطوتنا و ن نرحت ارالنا مأيف مأ ت ا ىل را  ط    و هللا مأعطف علونا يفتواخه وتق

ن رحتعنا ا ىل طلوق   نا و و ُرها علونا تصـــوق       لودعي   ط وقـنِ      قــــنِ وا 

ن كربعت ابحملشو  ِع       أ رن اهر ابلفسا  راجت    كرب        ا ُرضو   وا       دأ

 علو ر  رن  زا ن حتودا العبد حتو   وا ت قد قلت    ص القران املهع

ن ك ر    را  و ايِف حشوإ النفس ابلقيك يطب     مده ملويفه  رحت    ب  ح   وا 

  و ورل ه ملا  مجة مأرال نا مأمج 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 عه    وبعضهم فيه بر ه وال راره ر         الناس عوا مأقيعهعا بن حسن قال بعك 

     ود فيه ا   واملنفعه      وبعضهم حِت      ه را رقعــه      وبعضهم فسا   صاحي

           ا  رفعه  وبعضهم ىل َرن ِرنِه د    هــعــــتعلِ  به نيقط روضوبعضهم رن 

 ها ررحتعه  و هللا بساب  عنايه رال          رن حب قورا ُدع  رام ،ديث ا مسعه

    ين ونيتو  السعه  املعط  امل ين املق     رن فضا روىل املوايل خال  التونيعه

   رن رنبعهــــقسا  الأر اق فيك ا     عه  مرد  ملن    املبدئ املهد  ال   
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  ر  يزنعه    و،د مسرمي السجاو لل         قسا  الأخالق ،د عاقا و،د ررقعه 

 اخا جتود مأربعهــيف اجلود يبخا ويف الي  ه،د عأ البخا روع  قد تضو  وعو 

 وىل ا،د   فند را،د حلد   اعه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ن اك ه مأيِف حيامك ِع      و ـ ربِعك وا ت مأعوج ربوعك رب ا ن اكن  ه مأيِف يطو     وا      ده

  ـــهته افيــــراحتيت اارد و حت  واخت  لويف ا ت رايس وجا    املعا  قطو 

يف ب وت السالره   وداع الودي         و     ويف كزبنت   احلصن الزبــني املن     ا 

 ين يفبد مييس ايـو      ورن تضوف ء     تفا رايضو      ورن ك فا علوه امل    
ن اك ه مأيف ،لوف الفقر مسي    الوضو ا ن اكن ريفرس وعنده   ءىن  َ    وا   ه رسي    ِ

لتوا   طب عن  اساعه رصي رفلس قصد عند رفلس      ـد الوحتيــــويِف وحتي  ا 

   و     ربو  الرب      و  ربوعه ورن عند   ال  وفض  ونيتو واحلاصا ا ن هللا ا 

 رباو افـــو       ها حمق  وجد    ال  رن حرض   تيشي  حتواد   ر لأ اوضوف 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 عد املنس     واكحب اجل      نيال  و  ن ا       ِ      ل  والنس 

 اق تلم        رب   وانيتنا ه ال        وو  حتيونه بدر اكرا طل     

بري  فضه ل       والعن     ويصن    نيتب ان رن خيل  م   َ رثا ا 

 ارع مأتل      همفهف مأ وف ب   ــوا رص ضارر رنطو    اي

           ل  ورنطقه للعقا خي    ع  و  مته كزر  بصوت ال       

            يطلب وصا  راتوق  زع    مك عاا  مأرىس رن بالده  
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 ل      ويِف وصف راره ولع      ق  ِصو   وبعضهم يظهر بع        

 اد  رحتـ      ابملوت و  راع     و هللا بنظره فيه قيا الفج     

   مر  ال ايل ُرضو    وع ُ      وع   لهف  عأ رافات يل رن نيُ 

         ل  قلا رن الفرقه رلع   ب  ت                            م ٍه وم ٍه مث م هٍ 

يف الرجا           ِود  قرع  ا ىل فنا اببه           هللا رين جن         ا 

 لع               زة املوىل تواض   نوا   بقلب  ش     مأدعوه واع     

  داع  وهسم      ويدرا ال    عساه يقيلنا حب  اجلُ                م  

 يل رعا رسمعك ــــرع ابلن     ا رين مس   وبعد وا : و      ِ 

  ــــرق  ستتوعب ال خصه وت        وخه  صاحي اافيه للوحت       
 واءرب صبور الصرب وا  رع  مأع ف عأ التقوى ود  عأ الورع

 هللا                 ِوِرا ويدفـ   ويفت را  ائالت الف               زع

 قا يرصعــــبوئس اذل  للع  م ـــوا،هر حيوا رن طري  الط

  ن بك   ىل جم     م  زر  رب جا ب وال رض واليشش      وال ِ 

       ن     يفبد را هسقط وخي    ه مأيِف يض  د  ثن ك       ربأ ِع       

     ني يلش   فا  ه يهيبك ح   واحِلسد را رن نييب  ره ودع

     ط  ومين    و و اذل  يع     بار  عأ راصن    تنا ع ال        

    فا ويل     فالتالوه ه          ويفتدا  ىل دا  ل                  

 ه واربــ       وارسع ا ىل جا ي  ب ربك ورريد ال                ر وذل ب

 هب املضعض ـ  حفرة ال        والصدق يفتنساه متيس تق     

 فه ونيـــِم         النا وص  يف   نييشيا الصدق و  قد  ع
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          ه تبض   ورن ريايع            والقه ض را واحليُل واِ ل    

     ر و  تتاب    فيه املنا        عوو ابهلل رن  ران ال           بدع

  د ن بنيا ه ردعدع    وال        دع  وقت املظاق والُظمل وا  ِ    

 ح            و  ُرولـِـ ىٍل مبن   والب ك   القرىب     زل وا س 

 ه يلـــم       نيتوف اجلفا ابرق  وا     و يعاد   وه   ىل نَي 

رت  ن صاد فص   دع     واجلار رن جاره رعاد ا     ابن يقط ــــوا 

   الأروع  فه الشيــــ   وص   هَب  والرب       عِدا عأ الستب  ال    

 عو    املس ني قَ     ىٍل عأ    ـوا ا الرصرواملال وا ا الشي

ن احل  نياقه ضِ         والظمل والباطا تضل      ل      واحلاصا ا 

   يصدع     راعاد ،د ابحل  وتن ر املق         د  بناه ا  صدع

 رقل  ائ        ر  بش  رقل         ورن مس  لكمه علاا يض        

ن س       وصاحب ا منه رع      رب خيرق و رق   بني الع     اد ا 

 ا ويصقـ       هبت عأ غاف  هوب   ثنواه   راوق           

  هول الأاتن     ويفخياا ال              رريه عارــــد رثا رف النص

    ايه وبلق       وارىس    ت          ورن ضعف ،ا  ُطرد وا دق

    َدي        ورن كفر به فيه    ــــرا،د يقمي السو    و   ض

ن جا ا ىل قايض ويف  دف       اِله   بودا رضو                  وا 

ن رادخا داره ب  ل         رِب احلجه واتن   و         ـه نييــــوا 

  هم اللفظ املتعتـ     را ف          ت   لو اب هساول قال  ها ل    ِ       

 بنفسك رنه وارفـ ز     فاح   ـــوقال   او  رن  رك صق
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وا راق              املهع      رن واحض احل   هع  تن ر رن العاق ا 

وا ك رني    فال تل       مأرا اذل  راااا  وره ط       ل     وره ا 

   مصم وقنص        رن يفمس           حفرة اذلحب امله  ر       

  ــعأ وا مخس واربظر   تن        وغالب النسوان فاا الفض    

       ربق      س  اكافه رات    روءه وني     مأمجلهن مأفسإ   امل

          صا راو  توق    بي        بق      مأرا احلشتميه   مجو  ال      

 ه ومجمـ ف       تنشد عأ ل    َ   رع     تظيل رن  هق و    ب

ن ،دوض      رن النسا هت   ــــاحب توحتــعىس صويِف     رت  ا 

  ــــ   ــيــــرثا اذل    ني  رج   ه    ع          ـود ختمل 

ن مسعت الصلقه هاا الزر  رج    العاصف كزعزع   خت        وا 

 رثا امل         ين يو  هسج          شوفها تب  ويف  ُدر       

  ندر ويطل      ي    عأ النسا  زع والنهل والساق      ط رعاد ا  ق

  هن مييض رشتو       وُحمك     هل   ورن كلكم قُِل    ن خا ال         

 ا احلمك ختل      صارت حلي  لهن راكرتدع              وبعضهن لأ 

ن قلت   ا  قال ر  يي          اا   تقطر وتتي         وابنك ا 

ن حتيت   تنصإ حِتفا وا قهع  قزعاالل       و  ووقال  ف   وا 

 ور راخالـف و  ع   رن حت    اب ويِف ا قم    تفرح ا ىل قد ء   

 نار  رض      ىٍل ب خلف ال        السل ـــوارىس الراب ،او  مجي

     يقمي د ن هللا و رف            و هللا ر  املهد  ه    رسع

 ىل روض  ا  ـوارىس احلي  قش ـــ در وا  ر  وصا واا ال ــــ
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   ا  وتنفــ     وتنقه الع          زع    ورصطف) غارة جتيل الف     

وا ابطا ىل ااف   اف    ر   حر مجم    يو  الزر           ورن ا 

   راث يبض      بت ورا احل  د را رع    صأ علوك هللا ع    

 تدر حتفون احلوت وارست   زع     ورامه) رزن الس    الق   

 اد  وجهرع        حــالوة احل   د للسم      وراتواجد رن َوحت     

 } وقال رضي اهلل عنه {
قط  رن ا ل  الرحت  ووع  ع  نيوى هللا قا ـ      مسن ف  ل  ا واملطار ــصاحل ا 

 فا  ك ا ن جال ف را واصبإ امم واني    ــيفتناد  نيواه ا  ه لش       واا نيار

 ره   ال ون صا      ىل   رنه راءي    ط  ورا      القهار رع     ق كرى غ ه 

    ر ابطن حتيار خافظ ورافـ    كا          قامي رقتدر ءفار نيتتار داف            

 رن قصد غ  اببه خاب وارىس يصارع       حمسن رفضا للخل  رضار  ف     

وا ق فالنيه ا  يف  ــــوا ت يفتقص   ــــده راحتــرا رال به رن ا  وا فيك وا ع  د ا   و ا 

 ه ا  ه ي وث امللتج  قول واق    وادع       ه ملويفا خاا    قف ببابه ر  ُول      

 حيث يفحيت   املستتورابت القواط    ــمك قد مأجنا رن ال رقات نيوح البالق

لونا وا ت    الف ه بنهان  ف  طا واجعا       ابلع         قه  ونيارع  و هللا مأ ظر ا 

 ه رن حسايبه  ارـ ــوانيقنا ال وث ودق    مراب      وارمح مأوطا نا وربنا وال        

 والطفول الص ار وا ا ار شاا املراض   رب ءونا حب  ال افالت الروات         

 م مجو  املواض      نيا  وهللا هبم كرح   ــــد ورا ـواملشاخ لوهجك ُربأ نياحت
      فارم لكهم   ضو  واقنامل يفق        ا القطر دا  وااني وابسط الر ق لأ 

 ال مأحوال رب  الصناي قلب الناس حــــ   باي     جار ورب ح  مع ىل الط      
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وا جامه رستو ني جاي  زون رات          رحيوا به وجابوا ىل ط         س اك وا ا 

  ام بشايــــــال فــــ  احملانين ويفوا احل         مأصب:ت بعدمه عرابن رامه تواب

 د  للز ن   ىل وارع      واحــــمنا وا    ــــوا ت ءونا وحتنبنا الصفات القواط

  ات بوئس املراتــــــــوا تقه  رن الورط   ــوارصا السوء راغ ا ري  وداف

  و خ   اد  وااف  امحد املصطف)    الهايــ      والصالة عأ رن جا  

 صاحب احلوا و   وره عأ ا ل  نياط 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 د   اا وا وخا الط عه     والز  الز   يل حتــ عه      رد كهرا ويفتبط   ص

 ب خت رن هعا التقوى هبا   بضاعـه    وه رثا نياعه     فا را ونيعود الفا       

 رمأ   ال تاب مأوني عه     يهمسر هللا ويق  ه    بطاع     واذل  متيض مأوقاته  و ره 

 يف   الِعرا   ال وبه ويف   ضواعه  ه    طا ر احلس راعنده ملسمل تباع   

وا جا املوت يو  الطالعـهرايُع   و   هالفراع        با ييشه وهستتيشه بنيا   ل ا 

 د وقرص رتاعه       مأيِف ملن جا را     اع     ه     رن  در دار رافاا صفا للرب

ن  ش  ت و ن    ه يبهر ا   وا  ات  عم الزراع       مأ ا اجلنود املطاعــهوا 

 و  بىن القرص و  رثا اجلبا   ارتفاعه  و ن مس ى وقيرص و  عال   ِقالعه

 ال اعـــهل ابلأرا   و    مك ر فا رط     ا رن حت عه       مك ومك مك غدا وصاح

 ا طري  اجل             عهـنــــ مث ورب وفق   ه     يس املوت رايدر  به مأيِف وراع  

 ا طباع         هــيف شتته   اا وا وهتم  اعه     وا د عبدا ملاكرىض وفك القن

ت           باعه  ني اكن ا حتامتعه      فا  ه مأيِف بَه رن ط  را و مأيِف بتوفيقك   ون ا 

 وى رصاعه  فا   مأجعز ول قوى ،ني يق  وامحنا رن  وى  فيس و،ايل وضاعه
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 يفرن انيتتقوى حبب   اعه     راجنا ر  فا   يف راوصلته دمأب   ايف  قطاعه

 ورسي  اارا مأدرا ُعبودا وراعه

****** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



387 

 

 

 

 

 { } حرف الفاء 

 } قال رضي اهلل عنه { 
  واا اتنف     ويل لشفاا اا  ص        وة النب و  قلا هبا هشتتف وقه         

              ايل قد اناا قف   ويفتبايل بق    ف     لها مأوقد  يفختيل  ر ا تنط      

      موده ىل صا  صف     و دف ابل    ر    َلأ اقوف لها ابول الب ره خه  

يف ا ابر املع ر       رايعرا مأ ي  ف ـــالسار  ردرل     طاا رس ا   ار ا ا 

 رثا اارامه خيرج ِ ميها الص  

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 دايج ردو   ورن  ته ورن فوق  ف  ررتف    اتنفعوين عأ ءصن نيا   

اتت فــمك     نِا ول ن   حتناه النطف   وو  جم       ا  واي  ومك عاا  علوه ا 

  من    وفيه الت:ف    فيه الفوايد ل      و ت رويفه و   و رن مثاره قطف

 وقفافت العرب   ِطالبه ىل رن جا   هللا الأ،د وعيل يب رن فراقه الأنيف

 وغارة هللا ب خ  ا ل  وا ا السلف  و و ِعلك يو،ا العارا ورن يفعرا

 حمضار واوالصاحلني مأحرضوا رن اكن   َوا    حننا عأ ابوابمك  ب ا ال راره طُ 

 ود قد رد  ف واقف عأ مأبوابمك للج    افــقوروا ر  عبدمك   اف و 
ن راوق  را  نياع   صفوصاحب ال وا ضوفك جاا    ت فاا ن   وق    ا ر وا 

 طف  ورن تضوف رجال هللا به هللا ل   ريد رعروا واملعروا رنك ا عرتا

ن  رهتم ابلن     را   رن جاء عُدود    املظاف ىل       وات الطوبه يفختف   ا 
 ا الهاـــرثا الفقيه املقد  نيتود مأ   وقوا نياعه يعوضك   العما رن طرا
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   وصفهم رن وصف     ومك رشاخ حي  ونيعد والشتو  بن عيىس وروىل َعرا

 و هللا وو النوه الزينه وق   ويل وقف

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 و  نيقا العاطش املقطوع و   و ل هوف  اا اخملوف     تن ر علونا   ري وو 

 عأ رن حيوفراختت  رن عهاب هللا   هيفــــين ابلهـــوك ــرث السب فينا رعت
 وصاح لواكن بك رعقول  ايك وصوف  يف  صاا قو  صاا وهللا  صوفاكرمست 

 ه نيعوفــــيعترب فاا ويفل و اكن ،د   مأف رت   وا امللصه صوصا   رحتيف

 ول صوف   تقول قيدون يل  وار ا ح  تنعف  عوفواللو  مأرست رن العرابن 

 ويِف حريضه ر  راطاب فاا ا ريف  ه   الشتتا واملصوفــنــــ ويِف كرمي املدي 

 ىِن رعوفــــراِل ا ت قا   بتقص ا رع  لوتك تن:  ا ىل ،درى كزور الهيف

ن اانس فينا وعرضك  ظوف  اا ا وفـــاا وا علرش ول     رة   وكزمع ا 
 وو   يايفت َرن دينه وعق  خسوف  ب وت نسا النا دو ك وءصنك رنوف

 مأ ن اذل ب ور فا رن صفيإ الرصيف

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 جتود ورمحن   ءوث ا ريف  وهللا بدعوه صاحله يل ولطوف    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 عند العرب واكرا الأوصاا  لِت الشور عاثر واملروءه ق           

 ااعأ ا الِا وقة ايف  صــــ  قَلِت رروءات املال وااتتلت       
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات مأرنيلها ا ىل جده احلبيب عيل بن حسني ب ن مع ر العط اس           

عند راحصا بينه وبني مأ يه احلبيب حمسن بن حسني بن معر نزاع ع أ كرتي ب 

ده رن التدخا   اتئون الأوقاا حرصا ع أ دوا  ر ااكن  الأوقاا حبريض  و ُزِ ِ

بني جديه العز  ز ن ، فق ال  ف   بيا  رن الصفا والوفا ، و وفا رن توكر العالقات 

 هللا به : 
 فا ن ايف  صاا وصف الصاحلني املها   فسك مأ صف وعيل بن حسني مأوصوك رن

 داــــ د  فسك وقوضها بصوتك ودف  رنه واءراوا ت اثبر عأ  ب الصفا 

وا ابتع               جد  عىس ِافقا لها قا لها و فس   ِرِا     مق علاا وعرفها ا 

 طف امللطف يس بلــــآأ وادفع  نيآأي  امل  واصرب  واجرب  واقين وفا ىل رقنف
   اا وا وابثقال    ها ِ ف     فآ  وامحيل ب  وافعيل حتود   الصاحل ورن اكن ر ا

 ها رايوقف       تنقيض    جعا ني   ِواق    را      فا را جا ع  رثا النستمي املرف 

 نيب نيتباب  هاواحلهر  شتت ا رن   ظف  لمأو   الظا فا  ه   جعا  ايا ا

 متر ابلظا ره قيا تعرا      واحلـــهر تق       تد  يفحيسف   يفي را وواا املع    

 يفي را نسب مأو  مسسا اقيا ي رفرا  ابطن احلال   مج  املشاريف  ها

   ريفلف      فا ن  ها عزر مك ء ِ ر جار  مأوءين مأوقو  مأوفقر  مأورث رعجف

 عرتا يل ويفنيتصديت مأوِرق مأوِراارا  فـه رلكــــمأف ر عأ  رجي ِ ميمك يل 
 وا ف  الفضا وهللا واني  الفضا خيلف  وا ت اف راوصفته وصف للوصف وا صف

 را   ا   خايب   معا نيت  رد ف     ويتلف   واحلهر متن  املعروا   

لوه ال ن بدا ابد  مأوق  رب ينظر وهها   رعتد  را ا   ا  املعاد  حم  راـــوا 
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 وفرح رن يفرح ابل         را  مأوين ف  رن اكن هسلفحص بز  السلف يوفون 

وا قاروا جبني  واقر ونيني و  فاا حتف ىل حمتف  ه   الصف      ينقـــهو ه ا 

 واحلهرتقرب الصدقه والأوقاا جت:ف   ف    اكفيه وافيه رارثلها قط واقط    

 فــن مأ وافها ق     دا  َرديَـك يديرا ر    خ  واولف را رن مأ وافهارا لت

 ها رن رلقف       خلها لأ لها مك مك ل   را رن مأ وافها وا تف رن الالا والتف
1
 

 ا   هتـــدا       فا را نيتوف قاط  للمص  من و    حيتفرع      ،انيتبني مأرا 

 رن دول وارست رنا ل تصفصفمك دحت      اق تقصف         ر الأع ر ع ر املظ 

 نا غ  رظرا         رابدا ،د قََرهبا وا ث   را     وا ربت   عواقهبم بنا راف  ال

 فا ن رن نيار   الأ واا يفبد هسعف    ز  وابنيمل وابعف    يفتقول ا  نا ابح 

 رارد    املراد  غ  رن اكن  زلف  يف   احلز  فا ن احلز  ويب املط   را

ن ب وت ال نا ره ب   الصرب واع فيف   الصدق وانيتتعطف عأ   عنا ىل رر فوا 

 عه رعنف        رعتصم ابلقناعه   اعا  واقو عزرك ومسن هممو  بني املال  ف

 ها وا   و  ل ــــ واحتصد   الفضو  واع   ا ه رنظف     عايف العوف يرا للخي

 رقا عأ الفشا  شتنف فا را صعب  امل  واحمتلها عأ ،ا  ورن را  مأرصا

 وح وا تهبا و  جمد ا اف  خه لها ل  يل وبن يونيفـــوه قصودة فريده وع

 فا را  زن   رن ىل راايت ترصا  را  وااهر مأبواهتا بني ال        رباو وع

 وامحد هللا وصأ هللا عأ العا  العف  اكن رعرا  متها انيتت فر هللا طاب رن

و هه قصودة رن احلبيب عيل بن حسني بن مع ر العط اس حت وااب ع أ           

 القصودة السابق  عأ قافيصا والكها ، فقال عفا هللا عنه : 

                                                 
1
 و  بعك النس  : خلها لأ ـلها اف مك لها رن رلقف .  
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 را  وذل  رن حتوا ر رعدن العمل ت   را    ررحيا ررحيا بك ولهيف املع
 كر ف   ا املعارص     يفختيل خلا       وعيل بن حسن اا السلب واحلم الصف
 واحتصد   صالح العا  وامحا هبا  ف  مسن رع  حسب كين فيك عا الصرب طنف

 ك واد  جماريه تع    زا     وذل  مهت  واحمتلها عأ ،ا  ورن را  مأرصا

 ــف      آألحيه رن رهاريك تِ وذل  ىل   زر يهرا  ءومل رايعترب  ايد عأ احل
 تق:م وكزلفيف  صاا دوب النفس او ن   وذل  قلت يل مأوصوك رن  فسك مأ صف

 د كرنيفــــرا  مأيِف بلوه دوب   القي  ا ا رلكف     تب   وا ا   حتفاغ  را

ن تبا عمل رين َلأ    ني   ال ايه ويف  ر ااب ي              جا تدرى وتعراوا 

 رارع  غ  عفوه يل عأ ا ل  رها  ايف قرار اب،لف كرا قامي خيل رن بعد

 دار والترصيف بود املرصاـلأقا ت   الرجا وا وا   ني  يقطف ني  بني

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 واءن فقر  بفض  ومأقو ابحلول ضعف   ك وصف       ومجوا الصفه مجا برمحت

 ظ قداف و ص وخلف     واحتعا احلف  هف    ِعز ويل وصن جعز  وُ ن ِ ن   

 ا   ىل عوان ر ــــف       يوامحنا رن ع   عن ميوين وعن ااره ورن فوق يظف 

 دمه وقت يصف ــــدر راقصــعوام ابل   وامكد ا صم فا ن ا صم حيف  وهف 

هيفا احملبني ول    ين و  ا ىل ك  مألف ــــ ت ورب ر آأ ف       ف    قا مم وا رث م
ن  نت حستا  ن تولو   حسب حمبوب   ف حستا ا   وُعر  ر  تين طويشت ع      َ   ا 

     لص هشف   رايل مأيف ا ت راغ ا لع   وان كرمست الويفيه حتيت حتف  ب تف 

 ال           ين القو  املستتجوب الـُمَوِ    ف   فا  ك البار  احل  القدمي املق       

    مأوررضه   صباح مأورعف    مأوبنف       و    راحلد ر  غ ا   حياه مأوت ُ  
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    فر و ويب ا  ين  ل وا ف   و هللا مأء   ف ــحمك   ال وب ط رامه مأيِف ر ا ن

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  عه راعلاا حسوا     د وا الند  وحت  رن يفحيب الصفا   ِرد  رن راس قوا

 لِعور   دور الناس دوبه يطواا و را  مجو  الوصواوالشيب واملوت   ف  عن 

 قَياا لأنسا   ــِدا  السرت والسقوا  السعوا :قون  رشف  علومك ب امك تل

 يظا   كا رايظ  ر     ار الزحوا  ورن معا خ    اجلنات هنا قطوا

 وويا رن يفيعِوِل   ب خ و  الضعوا  وا    وا فاعا ا   والظاق   مأيِف حي
 عوواو س بعك العرب عوفه وعاده   رن خان يفاكن وانشد رن قرا   الص:وا

 راقط   نيوق  س  را  مأيِف  يوا  بواطا  سواين ر عأ الز ن واع   

 وبعد وا احلني قوف وادخيل واتنوا  ويفيع       ِوِل بدور ااا ره والرصوا

 ا وه والشتنوا    وحريك واتنوا الث    اب نيشسط وادخيل ابحلجا بني الصفوا

 رواح   رفرا رو،ه رفواابلأ رويح    و  عقول اعاعه واغدفاا غدوا

 وجتتيل للقلوب مأ ف) ءووب ال شوا  عىس البصا ر جِتاِل رن ءبار ال سوا

   الصنواــاد  مجيــــوبر   الهامش     رن فضا و اب رويف  العطوا الرءوا

 ابجلهب والو ب بعد ال سب ح ل صوا    لني الوصوا    ُعباد   اد فقها اكر  

 } وقال رضي اهلل عنه ملا مسع قول القائل  { 
 مأوخسوا  متا عنك ا لف   اف   متا       مسن لطوفا ابللط          

ىل مأن اع    ب  ني التواض                    فق  ال عف  ا هللا عن  ه رعارض  ا   ورش   ا ا 

 والسخاء هر ا ىل   ل ايف ميان فقال : 
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وا حزت اللطاف  والس       َعت فيك    خاء وا   ات السلفــــرار مُجِِ

يف تلف  و  واني  ال ـرب والبخا املش       ررٍء ا   ق       ط   قلب ا 

      نًا ابلتلف    ،نَي ابلع  وِحي   به الق  و  اذل ن مه اب ــلني      

 } وقال رضي اهلل عنه { 
هل ر ايض و، دامه             ملا دخا عأ بدل،ربه بعلو واد  معد وتلق وه مأ له ا م

 عبود بن نيل ن بن عبد هللا بن اثبت بن رايض بقو  : 

هيفا  لأ تااادا  يو  القياره بني خعىس الأ   مأيف وررحيا نسا عبدهللا بك م

 فمتم علاا الناكم بقو   ف  هللا به :         

       د  وبن نياق ونيقاا يه املق   يُ  وف   لأ ااات ين بنت وحتب راقلت ح  

 صفاالأِ ااملقد  بني وخارسهم حسني   ا  يفاــــود ا ي  ورابعهم معر   مع
 اا     ورن علِ  هبم ووا نيل ن را   ،الالَ ارن مج  وحتند مأ ا السلف وا لف 

 رولأف رن عقود النسا وا عا  واعراا  وقويل ح  حم و  بني الصاد والقاا

هل معران بني مأونيامل وااتناا   وإ احلمك فصا القضاو ابملدا راا  وبقره وم

 لأوير و  لليشسط ريالااعأ حم و      ات الأ واا     وحميد به ي ين ر  لف

 ااـــوصلأ اوهشهد   رلوإ املعا  ي    رداالأ وهسعده السعود الشج  صوته اِب 

 ااــك:وا الناعسه حلظها للعقا  ط  اجلعد و  مَسن   عونيه رفاارنيتوا 

 اتوهر مأاتنااوقصبه بني خاول نيعود     صاا يِف  ا    اروت اببا عأ امل  و 

بري  فضه ُصن  رن ِورق رصاا   ااَلأ ادان ـــوصدره وانيعه اكرا ري  وعن  ا 

 يفنيتميه ويف زااحطوط ا رص رن غ    ورد مأكعاب فاا لها   اجلوب  تاا

 دا  مك فاا تعجراا       ونيتوقا ه والأق  حسيس مأوراا ،لو الُ فا بني الفخه يفا 
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    وى را  و كالكا  رتمي طب  واف  مك وقاا     مأ  مملوا   ِرق  ت احل

 اونيعد    قيول احلوا رنه و   الا    ريادر ابلوفا رالوعده رين ا     
إ
 نيعاايف

 اا ا ىل قااـــوقا ولأولوا لكهم رن ق   االأ اد ــوعد حتو   القول قا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 واوفوا رن  جل   الط:س  ردى و تاا  مأيف و ابنا ،اوروا رن حيث الأ واا

وا قد نيقط رن راس ويفا  مأرابع وا صااكروح مأعضاه بني الهشو    ويفهسمل ا 

 و  ويفينفعه رصاا    ويفيطم  حب           ويف شفيه وبن  شو  مأوصاا وصاا

 رن قاا ا ىل قااولو حتيت العرب والعجم   دا رن اوا اواا ــويفقوه ويف   قَ 

 صفااَلأ ا  ق  بني ويفينف  و رق  ويل       ثقاايف  احرا  ا ن اكن ه ح ر  ايف نشاح 

 مأيف وويا رن  و ا ىل الشوفات  يفا  ،الالأ ا ،لوفه ر   وفات ويفينرص

 ول را اا  وقد قال اذل  قيلنا   الق     توقاا    ورن يفحيمك الس  دامي ابل   

ت     وا ابيقط  ا  وا قد حِسف العود ع   الا  حتزا رن يفيقدر ا  د ابلت:سااا   وأ

 د   الصود رن نياده وُعِرااــــوابيعت    ز دامي والتهاا  مأيف ورن ب ا الع    

َ تبع        ت شااوهسمل   العواقب رن م فات ال   د رن حرمي احملار  والتشواا  ِ

   همال ورن تبه ر وارسااــــورن  ا   ا  رالأوقاا     ورن رال الوتاىم وريف

 فااــومسن طاي  ِ         زِه ابملروءه والتع  ورن كمل املسا ني وا اب التنصاا
 رب يرا للت:  رااــــقلوا احِلِسد وال    و  الصرب والصمت صاحب صدق وا صاا

  االأ اُرود املصطف)   صفا قرابه   حمب للخ  وا ا املسامسن والتضعاا

 رضامه فرا رثا الصالة امخلس وارداا  نيعاايف  بدور اا ن رن حهبم ييشه اب

 واا د  القران اذل   و للعلا ااا  ورس ال  رعهم وخه مخسني ،اِلا
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 ااني اذل  رافيه  و    الصاحل        ومك ط  ال تب رن فوايد مج وا اا

هيفا      مسرو  مأمسرا     ــــرثمه والن  يفاله احتصت   عد الِكم فاا ِحمك را  ظم م
   اعا اكاو،داد القلوب ابن علو    وقال الشتو  روىل عدن    ظمه مأوصاا

را  احل   قط  بقو  ىل ض      الا  التوقاارن ا ا الشك والريب وارابب   ا 

ن قالت الصدق وابطا ىل  هاا  ،ها  ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 د رن  ران النطفـــ  عـفرج عأ مأر  و هللا حب  احلر  والبيت وا ا السلف

 َرطار قا الظا والطني حفلأ ارن ِقا   رصبوا محميه ويفاافوا نيتبول الطهف

وا املو  ب :به  حفوهش يو  اا   ن ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 داابلردى  فــــوبعود املدى  ف العِ   دا ِواــــو ا الهدى ووا الندى واجل

 و  عدا واعتدى رن غ  داع   لكف    قدا رن بدا وابدا اجلفا واحلفا مأنيعف

 ين ر الصايب املعروا  ستبه يعرا  هاــغ  ب ضا    مجر ال ضا رنه  

ل        ه اذل  ابحل  حيمك ويق  عبدهللا نيلطان رنصفوا ت يل وبن   هاــــابيف 

 ردرر امل ر وا ا امل ر يصبإ يصفصف  به عأ الباطا الزا   ر  ىل ر ا
 ال هتداــــو ا الهدى غارات   احل  با بوئس رن صفبوئس رن صف صف امل ر 

 غارات همال تَُوقف     هدى   و ا ال        و ا الهدى غارات  شف  هبا الضف

 و ـــا و ـــا قا و ـــا ابلن     ا ِوا  و ا الهدى  رصا َحتف ىل ُر:تف

 } وقال رضي اهلل عنه {
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ثن  ني ا   ارس والعه  ون   ا  وال ني  تن   مأثن  ني  1162ومل  ا اكن ي  و  ايف 

ونيتتني ورائ  ومألف عز  رن بدل الرابمل بدوعن ا ىل اجله   اله قي  لوتعه د 

هبا مأ ابه وحمبوه ، وقد اكن نيتب  مم رنه الوعد به  رنه مأو  ونيع)   

ا صالح وات البني بني الشتو  معر بن الشتو  حسني ابرطه ر وب ني مأ  ا 

هل ابقطوان تلقوه قائلني : اب  صباره ، وطل  عقيه ره ه ، وملاقارب روض  م

   وه عىس الرمحن يقياتوصلنا بن         با وررحيا ررحيا ابلزا ر مأق      مأيف

 برمحه وانيعه ىل رن  ق وقَـِبا

مث ا  ه مأرىس عن دمه ابلروض ه وبل  ه رني ول ر ن اذل  ن طلب وه ا ىل  

الن:  ل احت  نيعود اب ن مع ر وعب د هللا وامح د وع يل وني اق مأويفد ني عود 

ابِلشدا ابح ن:ن حي ث ق دروا ع أ مأخ ه حص ن مأويفد ني اق ب ن ع وا 

ابحن:ن ، فراحتعهم فتعللوا وق يقدر هللا بيام صالح   و  الوو  ، و فه 

 املستوا وصأ هبا الظهر حيث يف  راه مأ له ا ، ح   مأ  ه مل ا رن الن:  ا ىل

نش اء   هه الأبو ات   فه  بعد الصالة وق هشعروا به    وا ، و ط ر   ا 

  و  الو  و  ح    ق  ارب مأن هش  ف رمأس احلاحت  ب الطوي  ا اذل  ب  ني 

مإ واملستوا ، فقال ريض هللا عنه :   الِسِ

 ص  رفنا واعرتا   وفا والها  ابل   قول لكـــه  ف  را   اا ورن ع

 ،ني حـان املشف    فروع املستوا  قيا بعـد املقيا  قول هشف  العلوا

ر      ابلفلس والصلف  اــ  املاكن الزح  يفبدوعن ت   ِِ ا  ا    وصا ا 

 وال   وداد ا  ت:ف  ادــــوانيتياح العن  واحلسد فيه  اد  دادـــَع    ز فيه امل

 صف رن بعد صف  ا ـــح  رهبم حبرط   اد فيه ا صــا   ا ــاحلطيو  قـــَا 
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ن ،د نيلمي ا ا   رو  اجلوفراي     داقه  دمي    ابلص      الرضا رستتقمي  بُدأ

  ولوا النصفقراي  دا      ات بعد عِ   بيام ق     د بدا  ه دا       رناصـــي

 ه افــرالمك في  ول    را و مأيِف هج  واا رافيه طول  ول   ىل وا،د يق

ه ومأب  يفجتي       بوا ِ داه  اه       يفكزوروا مأب  فام الو ن  ف  اهـــفا ن حتــَده

 هشتصوك التلــــف  ا   صيبــــراب   فيه مييس حريب  والقريب النسيب

 قَض    ِها   اتنف  دد نياريهــــابلــــم    جت  جاريه  وه   لو  ظر نياق    

 حيستبو ه ط    را  ق  الستين والف      ليش وا ي تــــين  ين   ال    يب ضون 

دد واليــاَل  ال   دوبه فيه ال      وانشدوا رن وقــف  الــــعند حتــم  امل  والِشِ

 رن لق     طف  و    وا   اللك ق  ابلشتب  فيه دو   را يشها ي      و  

 با ود ن النطــف   ـمك ونياادون   بعد مسسوة نساا  ا مسساا ـرا ص

 رن رحتـال السلف        فيه مك رن مسي  رغ  يوره  وي        ــــدوعن مأيِف حق

 حـ وا رن وصف  واومسر مأ ا الصعود  حتيد وخ  حتيد  رثا اتوخك نيعود

 والونيط والطرا  الهــوارك ز   ع  رن  دوره جاله  اله      ورمه قد ر

طوه الف  حتـمو  النقط    َومل  حز  لكه ُح   اب منش والشلف  رمل  ح  َ وأ

 ابل     ويف والش ف  هبم   ِ مي   ح      مسون رن حزهبم   م  و هللا ا  ف  هب  

 بي      ام ق مأ ف  ول  واحلسن والبت  والص اب الف:ول  ول  جارمه والرني

 } وقال رضي اهلل عنه {

نش  اؤ ا عن د رضحي الش  تو  رع  روا                ابحت   ل   هه الأبو  ات واكن ا 

 ورة جمردة للشتو  املهمسور رن بدل حريض   يفين و  ني واه ، وو  مأ  ه مس   ق ول 

لوه مأ  وى حبج ه ومع ره (  الفقيه معر بن عبد هللا ابطرره حيث يقول ) رن تنوى ا 
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 فقال عفا هللا عنه : 
 واذل  ابل ر  وا   را لت روصوا  واتو  رعروااتو  رعروا مق ابلضوف 

 الشوش ررصوا رجت  رنك  ظره يصبإ   عاا  ورش واجاا قاصد ُرعىِن فيك 

 واقك ،احتص فا  ك ءوث رن اكن رلهوا  عنه والنور به   الَقيا والَبعد حمفوا

 وا  لآأ املسم) مُعر و  رنه الصدق ر  رثا راقال رن وعده ه  غ  طلوا

لوك مأرىس   وا خرب عن ثقه بني املال غ  رشتووا  كفر جح رردوارن تنوى ا 
 در رلكواـــابحملبه ويل ،اجه هبا الص  حتيت رل:واوا ت اف عاد   ،ايل فقد 

 رن حولها طواعن نيوى ا ا ال ر  وابواب   نيرت ر هواليس ختف) عأ رث  و  

   رهرواـدرفا را عهبت حتسم  ويل   وا  عا تُقىض ومييس رض ا غ  طي

 رلطوافادع ربك عىس مييس بزا را   وا    رن نييشهبا فهها وصفها غ  روق

 الضوف رضووافا ن رن اكن رث  مييس   مأ ت ممن ُحظ  ابل  رن حبر ر روا

وا ا وا رلفوا  ه ر شوا ـــرن حتوابه وهابـــه بمك عن  ابلعطاو ويفخيىش ا 

 وا     لآأ غاره ال ن يل فا ن الِقرا رنك ر  عأ الباب رع واغاره ال ن يل فا   

  ايب ا   لكنا نيعف رسعوايل ولأ   غاره ال ن يل واتو  رن يليشس الصوا

 مأدع ربك لنا والِعد و  ليس رنشوا  و  تنووا ودحقوا ىل اا   و فنوا

   املطالب لنا تقىض وللو ر حمفوا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات رد،ا وانيتت اث  واني تتعطافا وانيتت:س ا  جب ده ع د ني تود           

وا عد ن صأ هللا علوه ونيمل اذل  رسه رخأ الأمسوان ، واآأ ه العظمي مأعظم ر ن 

حس ن آأ ر ن الزر ان ، تقي ا هللا و  رن ه بىل اآأن ، واببه رفتوح ا ىل غ  راي  
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قيال والقيالن ، ا  ه اجلواد ال رمي املنا  ن ، الرحمي احلنان و   هه : ايف 

تصاا  عد  ايف  تصاارعروا ايف  صاا رنك     ونيتود الرنيا قد   ابعوا ا 

 د املنااــــورنك رايج افاعه وبن عي   اا عبدا رن و وبه خياالأ اوجد 

دراا رنك واحننا وا ع  وخ  رن واصا مأر،اره وراع) وراا  طاا  ونيا ن ا 

 نيارع تالاوا ت مأرَق وا ِقه وقيا الفوت   الاــــوِ فنا التورصطف) قَِة احلو  

 والعون والصون والنارص عأ ا ا ا الا  و ـزن  و ــفايتنا          ف) ىل اكا

 فااـــابهلل علوه مأرسع ال اره جبيش الع  رن ىل عايت ورستتعد  وقاط  وجاا

 ااــــلهاا ور ر  عف) ىل عورنقه ا  ااــــداد الر ــاب ا التق) وامحلوه ابحل

 رار الزفاا ءواومسر  رك ر  الز را  ا   بنسيشتك رنتستبني اف رن رشاا

 ااـومأبو احلسن والرضوه والعوال النظ   اا   ويورمك واملَ  جربيا  ت الل

ويفده يق    ا تنااآأ والواا مأعىن ب  اا     ومك بشارات رنك   رعا  لط
*
 

 ا وااــ   هللا مأعطاعبوده اباعا فض  ا وانيتتالا ــ ــــوابتل ن  ف  وده 

لومك وحيوا رضاا ف يف رن   راك ررو ه   و ا 
*

 اا ـــوتعطو ه حتزيا املض
 ااـب :سن كنه عأ ابوابك جتِرا وط  عبدا عيل بن حسن عطاس جا ابعرتاا

 فاا     ا يف قىض ىل ،اجاته ثقال مأو   وليس   عنك و ور العوون ا  رصاا

 رت  ابل فاارع     فا  ك عأ ىل ،ا    فااـرطالب اا ن واا وا علوك الش

 راا     وفك الأثقال   دار البال واحل  هفا وال هواا     وابمحلايه رن مأ واع ال     

                                                 
*
 وبعك النش  ا  تالا  
*
 بعك النس  يوجد فاا راتنقهو ه  
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دار الن ر
*
 قيا النطاانيا ربك اللطف وطتار   واملنامسر والوصوا العواا  

 واحتعا مم رن صفا حبرا صفا واءـرتاا  العطاو الت ااواعط احملبني حتزيفت 

لوك ال    وا ظر   وا ب واكا       وجا مه رن قدا  ابمل  يفا ز   ا  ام وقرهبم ا 

 ها والهِراا       ِ حمب  الصدق را  ابله  ويفا   مأ ا الصفا واملوده والوفا وال   

 والفج  والهول رن ايف ن شاايو  الفزع   ا  ف  مم مسإ وااف  يو  ضو  الوقاا

 رق راا      صأ علوك املهمين رامل  ب  اا   يو  العرب رن طا  ا تعااب ِد     
 د مأويفده وراع) وراا      ورارمح وال  وراحترى الستوا   ءور املسايق وراا

  } وقال رضي اهلل عنه {
   هه الأبو  ات   و  الأرا الوبو    والت   ه ر ر  ن الس   ىن فا  ا ،              

هل جابر وقد اكن وجده   مُض ر نس م   خياطب رجال يقال   رنوف بن نياق رن م

، فس آأ  ع ن و  رن واد  ُوِجد املهمسور ، فرمأى علوه مأثر املرا بسيشب السد  

ول آأ و   ، حفونل ه خاطب ه ب را جندي   مث ني  ن ت   الأرا الوب آأ فآأخربه مأ ه اكن ب

بيت راا وانيتمتر ميلاا عأ اكتبه امحد بن نيعود ابدمسوا و  و ني ائرًا قاص دا  ورة 

الشتو  معر بن عد بن نياق ابو  ر صاحب ال وا ح   مأمته ا و  و قي ا ال وض   

رن صبإ يو  امخل يس ا ىل حض وة ا ا ار و  و راب   الش هر احل را  عاا وراء ني تن  

 ف و   هه مخسني ورائ  ومأل 1150

 ال ديفـيف،لها الوار  الصم القو  ق  ب   ورنوف      ا وبه مأرا الومخ راتن 
وا ا دحقت عأ  ن حتيصا ف  ىل نيتوفوا،هر ت را ا    ر راا ابجلناح ا فيف    وا 

                                                 
*
 بعك النس  يوجد دار الن د   
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 ديفـجتوه رشتتاق ابت دا يق    ء  ف راك ه خيوف ـافها    الواد  ا َي
 والتالوه تقيك السارق ولو  و طريف  اجلريفافها عأ الناس  و  رثا حو  

 الهالا احلستوفيفِتلق  بودا ا ىل حتف   وا صت ملا قال    ظم ال تاب الهيف

َد  والعوف   وقد ورد   ،ديث املستتخار النظوف  رنه تعوفيفتدخا مأرا السأ

  ها ورد   البخار  و   ره  وف  وقد رحت  راا الفاروق  و والسعوف

 ال  وف        دع را ريبك ا ىل رايف ثه   رباو للويص الوصوف    خ  ال وقال 

دت وارتدت واردت اف    افيف  واحلال بنِيِ وكا رالأرر للعني اتوف  مك ورأ

 ويفيط     ِوِل   اا وا الأرا وااريف    ها ورن قد نشب يصرب وربه لطوف

 ايف لف را  ولوف وح اذل    قد رات   والعمر  فه و ب املوت رلق  رصيف

 ن ،لوف وصاحل احلجر والشييه ومك ر  راع  لكوفو ود و  اكن   الأحقاا 

 وه ورام ضعوف   رام قو  ،ارا الق  ريف    مك مك ومك مك ومك مك مك غدا رن ط

 اومم ويل  و حيوفــواعدا وُصدقا وع   عمه وريفو،د ُرفلِِس و،د   رءب 
 وا   صلوا عأ الهاد  العيل املنوف  و و يو  السلف والسلوفوالبايق هللا 

ودمَك رن ،لوفعأ النا املصطف)  و   صاله دامي عدد راصب صا  صلوف   نيتِ

 ورارو  راو  الربع  وءوث ا ريف

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ورقدف   رة مأ ا الصوا عند الصفوا  َحسني الوصواواتو  رعروا و،او  

 روا لوا حيسن بك علونا تآأ ِح ا ر  و،ارا الب ق املعروا عند الزفوا

 هسمإ ويصفإ ويفيفضإ بفعا اجلنوا  رءوا  شف  لنا عند رويفا الرحمي ال

 روا رال رني ا طاو رن مجو  احل      وا  فا   رقر ن ابلتقص  ءَ     رقا طن
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 د الستووا   املن ر ب :   ويفرونا عن   رر رعروا اب آأرر ءشتمي مأوعرواآأ يف ب

 ووا     ورمبا ىل نيامست ررتيض ابحل        و  للضعوا  ويفبلكمه ا ىل عند الق 

 روحتـبات ال شوارن حمبطات ال يا ر   وا       الأل  ها ومك مك ومك مك   ِبَعد

 وا وقا   مأدرا برمحه اار    لط  وُرد ال فواوا ت ادع رويفا هسم    

 والنخا و   و بشقك راح وا ته  شوا  واحلوارا كزواافها   ا   ضاقت 

 د رلق  رفواــــرن بعد رااكن فيه الزب  ربو  ابجلنب جار القرب فوق العطوا
وا جا يطوا  ن الِ َدق يعجب الطايف   يالت  و ا را بعد الصووا  ت هاه   ا 

لوا ابلردوا وا  ضب را السوايق ح ِوِ  ا للسوايق والعوا  رفوا     مأرىس  ي  ا 

  نا والهووا    واكن يرخ روته والق        وا   غالبه قد رات لكه والبقيه د      
 ل بسعد الضوواوال ن واتو  مق حو   نيتن  ،دعه ريه مخسه ومخسني توا

 تربد حرارات   الباطن وتطف    وا  :وا     ن مسراره مسرميه اافيه للنب     ي 

 وا    را  هبا ورجال هللا ورامك وق    اسررني العجوا احلال تقو  نهان  

  رى غالوات الق  طوالأ ا شف  ينه و    ا نيعدمك ابلشفوا      حتينامك الوو   ي

 و  مه رن ا     ن امل  خلوا حتف وا  قني الردواـ  جا مك ينفقون الالح

يف اجلفا واحلت    نستت فر هللا رن عهاٍب طواــوا   وا     حرا  راحيمكون ا 

 والف  صاليت عأ الهاد  رار الوقوا  وا ال افر الساكر اجلابر قصو  القص

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رن بومعر حيه هللا و  حيب الهيف  ود  زلف  لوف   كا الوفا والصفاوال

  و مأيِف  وفا ــــالقــــادر  يفح  وره ر   ىج   الب:ر وارىس رنه ي را ءريف

 را ِرا جملسه لو  دوب اايت رصوف    لطوف     ،لمي ااحت  رفي  القدر راف
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 فــــينيشيك وصفه ر  ايف ميان والف ولي  وفــ حمب هلل                 وه تق  راحي 

 هللا  زيده رن اا ن الق     ومي احلنوف  ها عأ ىل نيتوف   ب :ر اجلوا ر يدفق 

 ر  صالح الع        واقب لكها ولكوف  وف      راهشينه رع ويعمر مأوقات وقته 

 ونيار  ا مس  دعا العبد الفق  الضعوف    مو  اخملوف     ويح قيو  وجميل     

 نسعد وهسعد    حيم  احللوف احللوف  ه نسعف نيعوفـواحتع  رنا وحننا رن

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نش اؤ ا ب ني ا عبان وررض ان ني تن     1168 هه القص ودة واكن ا 

 مثان نيتتني ورائ  ومألف فقال : 

 رِا  وليس تُنسب للمصنوع رن ط       مدح واذل    الأاتوا لصا عها   ال        

وا اتئيت   ترصيف حمكته    دا   ويفتصدًّ عن الت:قي  ابلص         فا ظر ا 

 حـل     ٌو ور         ٌر ورحيٌ فا ٌر و ف   جشار فمثرهتا    وان مأ      مأصناا مأل      

 و ر اجلنس ابلتقيــود ق يصف      حت      ء وا،د وكرى   واللك هُسق) ب     

 رتاــــهستت رق احل             تبص  رع  والبون   غالب الأاتواء يي     ني ملن

 ه والل يفل رن صداــــرن حنلوالشهد   ها    نيتب ان رن خل  الأاتوا وفاعل     

وا  نت وا نيـــم  ووا بص    قا   ىل ترصيف ورنرصا ابلع      ر    فا ظر ا 

 مي رامح رءوا         باكا   ن رن رح   د    واعمل اب ك عبد  نت رن ع     

اا رويفا ابلعمل الق         د ر وابل      رن:را           صن  احل مي نيوو ء  نيوأ

   ون   النطف ومك تقلأب ىل ال         قطر راء هم               ني بعد ورته رن

 ات  ــــا طتلف     عأ ا تالا صف  م رض صا     رن  طفــ  علقت   الرح

واتف     ىل الت            رت فن  نت فيه و   ا         و ر وال را  مسوف املص  ا 
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 ه رن ايف  صاا والنصفــــيــ ف  رطت ف                  ها حل ة راحي  لُيـهك   

 يفيصلإ الِ رب للمخل        وق ابلها  .وايف جعاب   محه........وصاحب ..

 وابملنو  رع                  دود رن اِلجَوِف   وبني حتنبوه مأر                   عاه وعهرته

مل عاش اجلسم رن ن ت       وأ نــوا  ىل التلف  ه وا   مأودى به احلرص مأجل        اه ا 

عتربت هبها ايف عتبار                        اِل  ظرت ا ىل رنظور رعرتا  دا   ا ا 

   اكن رنشآأ ا رن الأنيف   رن  عم       ال ختوفت رن               فران  عمته

 إ التوه والصلفو  قــب   وصنت رن ل   وا    اِل تواضعت للرب العظمي ح      

  ني ب :با اذلل والضعف  قيٌد ر         ه  ومأ ت عبٌد فق  عاحتز ول               

 ايف  العووب و  دارت و  صفص   نت فر هللا رن لو  اذل وب ور     مأنيت 

نيتت            فار رن   ق     مأنيتت فر هللا ا      رتاا حتر ر اجلور واحلتف  بعد ا 

 ا والأ اب والسلفــــوالا رن الأ     د أ ورنولوال          مأنيتت فر هللا يل 

 ط   الص:ف    ع َ    دأ اجلرامئ مما    مأنيتت فر هللا يل واملسلمني ع          أ

        رتا  رستت فرا رن  طاو ىل رق   دا   مأنيتت فر هللا هجرا دامئا مأب              

  ه هللا ابلتفضوا والها  رن  ص      ع      أمأنيتت فر هللا رن بعد الصالة 

         ا  صف   وا تاره هللا رن بني الأ   مد خ  ريعوث تأ نيوراً   حم           

***** 
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 } حرف القاف {

 } قال رضي اهلل عنه { 
        قا    مبا رسأ مأرسار  رسورا ورو         قا   مأيف ررحيا مأ ال ونيهال وررف      

ا مأءصان الف                       قا فآأرىس هبا   ا افقني تعا        يفاِد نستميُه  وحرأ

 قا   وابلسفإ رن  ع ن عهدا وروث         وومسر  ابلرمقت                   ني و،احتر

 قا       يفاد واو    وعنأا مبعناه الف                         ا اب وبلبا ابيل رن بالب        

            ا  ق يل رِصفا  ااب رروق  ورو    ه   ح رويح للوصال وروح        ورو 

 ان ُرد قـا     بكأس د اقا ،ان   احل  رعتق  رن نيالٍف   نُيالف     ِ         ها 

اهبا رن  اب             ها  قا   الل         مأنيوٌد هبا  بر الضوار  ر    رلوا كرى ُ أ

   ا فيض:  هبا لقا      هجارمي رن يفق                       واب ،داٍد قواط آأ فتفر  ب

  مزقا  كرى جدله عن محله رت                 ح   مأثوابه رن درائ                   هُرطر 

           قا    فال بد بلقيا ا ءضااب  وا     ار ا      يت وحتآأ ثن اكن  وى املوت ي

 يد ر باكنيات العب  العواب               قا  اً      نيلا ملن مأرىس رن اا ر راوي      

   ا حسودا رنافقا   ويفختىش رن مأق    أ   ين    ووا احلني قف يل و دمي  وعاط 

 والنقا ود والتآأ يس والصدق    رن ال       وى    جشا     ابن ال را  مبا ح  

  ُسلِِوَك عن ع            ز  العزامئ والرقا  مه عزامئ حمك   لوا   ح                

 قاـوو  وصف الصاحل             ني حمق  درــــنيالر  صدر   ني ح        رص

ىل ال ووار وال ار واحِل               رمي ووفقاورافتإ هللا ال                 م)   مأاار ا 

  قا    مبا صار بستتا  وقد اكن ريفب               بتيديا  وا الناس مأرنا وراح    
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 اــــويقيض مم را اا رن السعد والشق  اء   فستب ان رن خيتار للخل  راهش  

         ين و و ينج  ويُ رقا  وحييي ويف   مه  ويقيص ويد    الرباو ب :       

    دا ومأصدقا     ورن جعٍب هلل مأع                         ا ل  والأرر العظمي 

     ا ءُرواب ورهقا     رنه ريدا           فن:مده نيتب ا ه مب:                    اردٍ 

ل  اب ع                          اره ملا  دا  ووفقا  ه وحـــمده     ورن وا يط  ا ر ايف 

 ن وا ال فر والن        قا  ونستت فر الرمح  مبوحتب ا ره ز   فا درا            نا جع

 رن ايف نس والأرالا   راف  الرق       ا  وصأ عأ خ  املال   رالئ         ه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  هه القصودة ردحي    اتوخه ووااه احلبيب حسني بن معر العطاس :         

     ل ااه  واا ن ب :ر احلقائ ِ      حت     الو عأ مأنيتتاو  ور                 نيال ٌ 

   زر  اب واج النستمي العواب وي            رفه  نيال  يفوح املسك   النه َع  

   وىل ا                    الئ ه حتَ ومأرال         رمي ورني نيال  رن هللا ال        

 ر           ول عند املضاي آأ مأبواحلسن امل   هبا  املشهور ابلنور وال    عأ الستود 

ن هللا خل    ن مأيضا فع                  وا الي    قه  حسني اذل  قد حسأ  وَحسأ

            ف) عأ ىل واي  وو  يفخي              ه   و اد عأ مأ ا ال  ل   ل    

      ا وا بنيا السيفل رن غ  عاي   فف    م رراد         لقد  ل رنه الصادقون 

            ريٍد وم ب    ومك ردأ رن عاٍد ط       را   ومك دلأ حنو الباب   الناس ،اي 

 ال ــعن ا ل  رن      رٍب اديد املع  ومك فرج هللا ال رمي جبا                  ه
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مأيف وحت ل اا ن ابهلل        ن رع  
1
  ق       ُرعونا عأ قصد  لطاع  خال     

 رن الصاحل       ات امل ُررات الطراي   وبل ين را ريض هللا فع                     

     فا و سديدا ا ىل ا   نياب   ولط      ونيا رنه توفيقا لع              بٍد ُرقرصٍ 

َ  مأ ىش         ناف    وعصوان مأرر هللا رثا الــــم     ص  رن و ويب و ل          فا 

    ن رؤس الشوا     ومأرف بنفيس ر  مأقول بال فع              ا ومأنيع) ررائوا

 و  الشك عن ىل رارق       كزول ءي  درا     ومأنىس دوا  املوت والقرب عن

       ني الشقاي   ني احلني ح ـبو،ني ي   هم               وروع  فتان الرثى ونييفال     

َ  ابرق  ومأحيا املال ريب لك              ِ              مني وبعهثمبوو  قيا  العال               مأ

    ما الست  ا ىل ىل دا  رن الع              ظروا   و صُب ريا  ن اعو  فين      

  واي    رطوعًا ورن يعيص رصامل الع     ا  جن         ورد الرصامل املستتقمي ملن 

 م يب ومسن يل ُرسعدًا وُررافق      وق       فياهلل وبدر ااويج تول                  ين

    د  رطابــــب   جهد  ورايل غ  هج     ًا وا   مأحيمك      فا   لمك ِرق              

مك    ع           مأوايل روالومك ومأاتنا          رامك كهوئ  عاا    ويل عند و         دوأ

  ن يل هااب رن نيها  الرواا      و    ينطب الزران تول                  فياهلل وق

وا  ب الزران ب                 بابه  وارق   وصالت رن الأعدا حتوا الط  ر ووا ا 

                 ٌر غارق مب ارق  فا   رق          رامئ   ب ج         ثهالا همال تنستين 

 و  ىل ح       ني رن حسان ااقاي   علوك نيال  هللا   ىل نياع           

 وصادق     ر   َ عن الأوصوا رن ىل ب     دى     وجا اا جمز  مأر  النصإ واله

ل         هي  لك   بت الص          وار رن ىل اارق  وراورت الأ      اــيــــ وصأ ا 

                                                 
1
 و  بعك النس  : مأيف و  ل اا ن   
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         ار بني احلدائ   ومأ قت الأ          فود ا     ورا جثت الأرطار بعد     

            الي  عٍد املبعوث  اد  ا       ة رني         عأ املصطف) اخملتار  ِ 

هٍل ومأ اب ل                     ا            رن ىل نياب ومأتباعهم     هم وقراب    وم

 } وقال رضي اهلل عنه { 
لوك رن خه ربوعك و  جبنبك ونياق  وو  ب وت الونا والصيت بني الرفاق  ا 

ا ا ىل  ابط ومتيس    د املساقــان عنــــتب ا املعاو ر رن ا ف  اقــــهمال  شوأ

يف قيويل رط     عند ضو  ا نـاق يو  ب :و راعاد   اق    راوخه احل  فيه ا 

وا قال غاق  اق والفسا را ور ين   رلوإ النط      وش اب رد ال راب مأبوك ا 

 ه ونياقــــك تب علوه ال س ه بني رمسي  ويفحقب   رس ه و  هسا ر طواق

 راطاب ِوفُقه بلقيا العوف بوئس الرفاق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 مأيِف ح      راقو    اتوخك عيل ابراس              

 رااتو    يل:        اسواتوخه العط                 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رن  الزاكه والراب واجلور واىل الصداق  مأ  علمت اذل  قد صاع دوعن وعاق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 امل وارالق     فارم لكهم   مسرب واقن  القـــوقريب الفرج جعا  لقك ابيف ط

 ا  هاب وا ضاق الضعوف ا  قط  واملرءب  راق   والنوايب خترقهم ابلأويفق       
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  ال  الرا ق رلكف ابلأر اقاوا ت و    ا وبه عأ العيشه عأ راطل  الساق

 وقو  مأمشا الضعفا وصن وا  الساق  ر  ورفـتاق     وءين نيدمه فاللك فق

ن اذلل ابللك قد ح  وقد ر اليشه عاحتز ووا العجز راطاق  اقـوعز ز مأدرا ا 

 لأخالقامجا مأحوالنا واحسن ُصور  و   وصاا رل ك تعالقآأ فا ن لأوصافنا ب

    اق   فل  اوارمح ا ل  ورمحن   ىل   اقــــا ىل راعــتــرب ه  بتيس ا لن
 رع) وخترض ابلأوراق    تنجيل غربة امل  وارف  اجلدب وانزل ءوث نهان ءَوداق

 ان وا ف التفراقــــوامج  الشما وحن  اقـرفيف  اوابسط ا   وامسر  ابلعطاو و 

 افاقيف  ا ا ا   فينا و لأ واطرح ا     مزاق    وانزع ال رب رنا واحلسد والت   

 اقو  لظن ابمليفرن ولواكن ب       حنسن ا  واحتعا الظن رنا   ن   الرب والعاق

وا قيا رن  وا التفت الساق ابلساق  راقفا ن رسا  ف  فام ا   راكهوره نيوى ا 

 اقــــاب  عأ ىل نييــامحد احلارد الس   اقيف  ابر   املصطف) مشس الهدى   ن 

ه  اللك وا ابه بع  اق  ر     صا و هللا علام لك  يفح ب      روه وريثــاق      وم

 ن رشتتاق     عد را بت الَعلوا ورا ح  ر رشتتاق      حسابه ونيمل دامي اا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 تِ      َوح يل رن حيوبك رن تَِوِ،ا لق   مأ ال بوا ال    هاليب و       اليب  ق 

ىل العولق    ه تلتق  قا   ب ونا مسراره الأودي         يـده ا  ىل ال رأ  رن السوا،ا ا 

 ق ـــال      ميفقن الرب الرحمي التالــميفرن   ق ــــوراه ي ـفا ورن  اره رن مأول نيُ 

 حسن ا مسه ،لو   رنطق امعر معر را  ق     و   و ا ىل ىل درجه عالوه  رت 

بنه نَيِعد رااق   رن  ار قربه وقرب ا 
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رن ىل ا  و هللا عأ روس واد  معد  ل ـالوا لنا صوت عـَا هللا يفك ال 

 ب ـ ومسرت واد  مُعر الأول وروعه ني   القاره ا ىل مأرا عن يقيك رن الرؤس ا ىل 

 هره والسل و ص واد  عنادل والــــ  وره  ق رن ريد قريه هبا العطاس  

را را ال  راره ابتق  يل كن   هللا را ت     ان رن به وث     ا  ا      ويِف ا 

 قريبه ينطف  وا احلرقه        جعا برمح   ورق   ورب ااره وغاره يفهس  ال    

 م رقــورب َر ِت عظا  الناس والل:  قالس فُك الضو  ويِف اع يف  افها اب

ن اكن ،د ابي  القول عبده  ط         مه   رجا رتس      ب ا مسراره مسري        ا 

   ريشسومل را،د يلت:  ابلفس ــوا   دقه   ءــــَ ـ ظره و رَصه وُ رضه دامي

 و  مه حيبون   الر ن النط  وال ل   واملدا ن قاطعني الع       ل مأ ا الراب 

 ورن  شف  ا  ام قالوا ا  ه حب            

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ِراقه برق     قــــم وُرِخ     يِِ      ا ءوث ب  و هللا عأ الواد  بالد  والرف      

 راره صدق وابنيعـد ح        ال وعد        و ت رن   نيا،  املشهد َدح

 رى عن   يقيضه رن صب  ا ىل جم         و هللا عأ الواد  رن مأنيتبال ال دق

ىل التجروب و  را  ح  مييل                  ريفه واجلنينه والسل   ق ــوفاا ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 

   ناقه   رن مي ،لوه يح ويك ال     د  ا بدا   طارشــــوبن ع

    مه  فسك املشتتاقه  شف  بعل    رب  مأوجاا رن بدوارا رن خي    
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رشابه        ها لو نيابقوا نيتباقهويفل           رارثلها   العيس ق  ط ا 

وا   البودا طلهبا ال         مها    الصفاقه      سم  براط       رامسب  ا 

 خل           فها السواقهويفختالت   ل ز    ُ رااافها السا  حتاا الي

   ىل رطرش  ستتيشني مأاواقــه  ن املفرش را  نيوى للشد  ي

      هاقه  قد فاق    قشاهتا ح    رمل       اد ا حمكه صا   رفاد

  هبراق         و ري:ر  ستت:ب   زن مأ وب   والقا غداو  اكرا ر

يف جتونا اعالهما   وعاد فاا مأوصاا را  عند    ه   املصداق      ا 

ر اهره   مألبارا رثا العسا   اوواق     ه  ينت       كرى لها   ااأ

ن ايت تعمل مأصلها فاحساق  بنت الهجان رن النجوبات مأصلها  هــــوا 

حلقو ا وا دبو ن خلف    ه  قالوا  َُود  غ  را  طاق      ها    قلت ا 

 هــ  رضابهتا   ااداقــــتق عىس  وون احلانيدهللا هنهبا ع            

 هواقــــ ويِف العم) وخه ب :با مأر  وىل عايب يفبق    اا         وا

    ال عنا الظمل اب اقه   اليل حت   نا    والف  صالة هللا عأ حمبوب   

 } وقال رضي اهلل عنه {
 مجو  الشقوقللخل  رره مسراره     ضوفان حتيد ب ونا رنه ِطوب الوفوق

ىل مأرا الصووقعارا رن ال رب يف    ورمه    وقجباه مج  السلف يل   دوعن ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 عند  رناف  للمعاد  والصدي   ونياييل عن علم  العمل احلقي 

 والقيت حتنه   محورات احلري   ري  خدرصم مج  ومِس:ت الط
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 اكفر عقي  ،د رام اامسر و،د  والفرق ،اصا رافري  مأاتبه فري 
   يــــ رار حيجب رن رفاقته الرف   والوعد حيث اذلرع   املوقف يضو 

    يط حيما رن احل ه ِثقا رايفي   اقيقه والشفي  واملرء يه ا عن

 وا ا التق)  سق) رن العهب الرحي   و و  الهاو    املهوى حسو 

 طتو  ابلاكفور واملسك ال بو 

  } وقال رضي اهلل عنه {

تف          قصص قصـــه جعي   يف   اللواح  رالحقها ويف رن نيتب   به را   ا ا 

 وروطن ا وا مأران مأرىس حمط الرف   رق اب ت عطوه افا حيث الظ  واحل

ن ءي         واذلمسر والعمل والفرقان ر  احلل  وار ا مأرىس ابب  ها ابَوَرق      غ ا 

   رثلها   العجايب خاطبو  حب ا   وى للصص وال قآأ رن بعد رااكن ر

ن ىل رن حَتو   البرص را ل  د   َح   وتعلمون مأن رن   ب بأ قد صدقوِقر وا 

 هقــــرن يفِاور للفضايا رانيقط وا ت        همال رن السب والتعقيب فن  ف

  روح هسع) عأ رسعاه   ىل ا       حفرة احِلسد بوئس املقتنا والرف

      واب الفرق  تومك ث  آأ ونيدوا الوعر ي  وقوروا الوو  عند  جا دوا رن فس  

       ر  النا والص ابه   قــــتال امحل  و  جا دوا   نييشيا هللا رب الفل 

 دق     والقتا فام ورام ىل نياعه ر    ر وا ــــهصربوا عأ ال د راقالوا تع

 حيامه هللا وحيا ومسرمه   الورق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 خيطف النوا رن جا  ِعلك غ  رطروق  رن عرَث رمأيه مأرىس ابلندارات رنهوق
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 وق  والرب  بر وارا صاحب الع  رعي  داح  احلبا مييس بني لقالس رربوق

 رن اكن رستبوقرن معا خ   ته ورث   وق وااوى للجرا،ه قده  مع ورس:

 اافوا اله   الهره حمِز  ورطلوق    السوق واعترب ابذل  صالوا عأ الفس 
 اار ررد  ورزلوقا  الهوش و  قد   عناق   السوقلأ اِب بعد را،اطت احلوطه 

هيفا صن  محلد  را وش الناس صامي ورعتوق  دوقــــقط لو ابيق    نيتبعه م
 وق     غ  لأاوار قد تعرث قفا ىل  ع  فيش را  نيقط بوده ويفا هاق   ووق

 ورسمل نيالره رن  داره خمل     لوق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
  وق     حممكأه   رياناا جت  عأ الوف   محد خه مأبوات فاا للشج  راهشوقاو

 وق     فاا رسا ر نيوا ر   ض  ر مغ   وق مألفاظ  ريا   غاوهتا مأ ا احلق

 د مث مييس صدوق      ويفرساعد يواع  درمست نيوقا  راـــمك يل و  ابكلكم ء

ن در  رايبوق  ويفرهامسر يبامسر ابل           نداره يهوق  حيظ) وحيظ) و رضا وا 

 محد رل:مني الفتوقاعزوا   الوقت و  حتنإ ال دوقني ر لأ اابرسار وا يار   

 وق       ويبعد امم هم   ــم وارىس دف  الصادق لقلبك  روقراتل:  الصاحب 
 و   وقو  ىل   به ت   والفنت   هللا الأ،د ضاق صدر  رن  ران الفروق

 نياي  هسوقن   بعضهم بعك تلهب َكأ   وق   وصار بني القرابه  ر فاا عل       

  رث النفوق   حيسد ويفسد  ال ه ب      رن ااا  عمه عأ صاحيه مييس حنوق
ن ااا حستنه نيرت ا   وق     يعموه اباحنه وحنس اذلل   ملود     ءويط الر وقوا 

ن ااا نيآأيه  ها ا     وق    يعمل هبا ىل ُريعد والِقراب الل:    مجو  الطروقوا 

ن وا ينف     و مأيف ءف بليس   وق  و،انيتبني ا   بيت الفسوقبه هسخط هللا و ريض ا 
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يف التواصا بيام والشفوق  وق صنا قيا عاي  يع  َلأ اعأ القرابه و   را الواحتب ا 

      مه والرفوق هللا م رر بوصا املرح     وق  ومييس الستوا   جمراه يلق  اع

 رن واصا الرمح واصلته فها رن نيتبوق   وقال ملا ااتت ت حنوه جنوا املروق

 وق      يفو  ابمل من البارد حف  وا ااح  وق  ا ىل ُورى الرتبه العلوا رنو  الشه  

  روق   وينجيل ر ن قلبه تلمت    ب         الرتوقمييس رواصا رن البار  بفت  

 مأ ا الصفا والتصوا  ورمه    وق  الرجال الوثوقرن جا ب احل  رطلوب 

 هبم تونيا ا ىل املوىل لعفوه ت      هوق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا او   رس ني وع      هب رن ي رت ابلربوقه  قهحيسب رساب ا ال رهب ا 

نسان عنده ثق  هـرب صدقــــ  عمل مأو  وىل رن جاب  هــــلو اكن رن اكن ىل ا 

 قهـــهم    الصدق فوق ال هب مث لف  ه   يفجاه رزل   ز ل     ل  وا لق    

 ملود  رديه يب:ث     املرف            قه  وغِ  القول ابل              ههون والنقنقه
ن ،د ريث   رن ا مت:وص و    ذل   ف  ِ    قهامأوقال اف واا وبر را  يل:قهوا 

  ه  واقيا  ضه ويعرا   يبا حمهق      قه    مأران علوه النوار القميه املعل        

 وقه    و و ءا ِءر راحيمك نيوى الشع  قول ابملسوقه     و،انيب العرا واملع

وا اافه رسب رسق  ندقه      اا وا يبا الي مك ِء   ر ر مور     هــــرن جا يعوبه ا 

يف الق  رو ه ا ىل املشتنقه      نيعف ربعه ه  وت وااقدقـه        راقصدمه رنه ا 

ىل لقمه يبا ر     بقه      را  حمبه رلو ه رانيوى  ن           طرقه   وىل وا،د ا 

حتاس ابللهوق ن الزران ا       قه   شوا ىٍل  رفرا يفبس املنط    هـــواحلاصا ا 

 هسع) قفا ال هب   هجده و و مي:قه  اب  عأ ال يد رستيطن عأ الز دقه
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وا ء          وبع يف السعود اذل  رب الس  وف   رقه د يزناح رن حو  ا      قه     ا 

   قه  يعارا اللك ابلصدق اذل  حق      ه     مييس رن النار  يج والل:) حمرق

            وه ابملنشار ابههقه   مأواكن وال     شتنقهويفيبايل ويف  و          ايف امل 

ا   العنف     قه    راينتظر مغ     ن ملن يعشقه  مأبدا ،ديوه ويفدا       ز رن حرأ

  ناه را ل راح             د للُعال هستبقه  توه ابلرق                 رقهآأ ويفص  ه ويفي

 يب ا  زوره ويطلب رنه التوث             قه  عز ز   الناس رث  لوت ،د يل:قه

 هــــتقيا رسيعه وتصعد لل:جب خارق   ه   لعا يدعو بدعوه صاحله صادق    

 وااوب والشقشقههسأ التعب والنصب   هـــوارست هبا جشرة التوفي    رورق

لوكــــوا   وتنفتإ   قفول ال ايه املط             لقه  هــقالثــــ   ورب نيارإ بك ا 

 واطل  ر ا ن رقاب مأ ا ا طا املوثقه     ميفبقه واءفر لنا ومسرمي مأو ار  ال      

 ثامم غ  عفوا رمحتك نيابقـــه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
   وي   ملا  رضوك عنا وك ف  ىل تع     دينا بتوفي   مأيف ورب مأ  نيا  هت    

     ِ  ويفتنقك بمتزي     ر ينه رات        رواثو عن الطاعات واحتعا لنا عندا 

   منا وامحنا رن ىل تو و    وفرج          اخملالو  ــوك ف  ىل و    رن مج

 حب  امحد و به ورن جا د بتصدي   بودا ر  احلنبات والضو ويفتنىس ع 

 ورن َخلِف رن مأرته رن صاحل وصدي   ا  قي ــــورن     رواي  ،ديوه ح

 ري  ا وبس ال  ــــويف يل غ  اببك ر  ب      ونياحمنا فنا لل        بال ورب راطي

 } وقال رضي اهلل عنه { 



416 

 

 

 

 

 رقاهتا واحلري      صك رن ءاثقب خُيل   هم دقي        قا   صن رن اا وا بف  

   تفـــو      واطلبه وقا  التوفي  ح  إ ال ستو  وُرد  ـفك ا ىل رويفا حتن

   ا ع طري        ومسن علاا    جمتا  حت    الا احملو رن  ور  اجلها و  يعقب 

 اح العقي ـــبيفك رث الهب رن را ا اذل  مأو رثا واقف يعا ن رزب    رضو 

  ها خرب صدق فيه التبرصه رن صدي   ها مك ءري افها ءُبب قد غدا   لُ ج 

 متر رثا حتـم  حسقصم حسو            وتق        همال  شوا الز ا والز لقه والربي

 ر ا ي ر امحلــو       و     قال كا          ءرهتم انيتتقيلصم ابلض ك والربي

وا ،د ومسر ا متيل الفم ري     ا والشهيويظهر اليشه رن تهاكر ــــ         ِ،لَوه ا 

 ايب يبع  بعو توار  العوب ك فر       نا صا بليشس رلو       جعو   ُسرُت حت ِ 

 ا رن نشتو ــ ه ابجلــنــــتقول افنا ص   و ستا الرقي و س:ر الطالب الراءب 

 ملا قرب راا ك            نه يق  هستتفي   وارىس خياطب ِوا العهرا يبا ا ه فري 
 اا الصفي ـــ د  عأ راحترى وا رث عل  احلطب   الشقي ملس عصب   ُرمسب رثا 

     املنجنو            حت عه غَدوا قَـي    بسهٍم راتو  ــــتَبا قتوارست ر  ه 

 رر حقي    وا وصفها وهللا الشا د رق  رن يفقُتا رات   احليشس املنو  الوثو 

 :ر البعود ال مو  وجمر  الرحي   الي   طر واملستتضو     وبعد ورنقه املض  

 ا عأ املس ني را  يفيطو ـــيف م مأن  و ـــ ورب نيا  حب  املصطف) والعت 

   ها وااحي       وعافنا رن بالو حتف       رن حب د وا اا و يفن ن   رهي 

 لواكن رن اكن رن ِخا مأورن مأصنا اقي   و فــــ ـ ويفكلكين ا ىل غ ا ب وك مأوا 

 رب انيقنا رن صفا رمحتك  عم الرحي   رايل ب  ا يعارلين رف       و  مأووثو 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
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     و لتج  به ونستنرص عأ رن د   ل    عوو رن صو  الشا  برب الف    

 واه فاا صدق     يفحتر  يوحتب ويفدع        ورن لنا ابجلفا قاصد عأ غ  ح

 اد  لسا ه ابلعووب ا  طـــل ــــعاده رع     رناع للخ  ابول   قاط  رف       

 نا و  علام نيل ــ راهستت:  رن نيلف    رق  ويفرح ابحلزن واحل     ره صفا  

      د  ق    مأومم الهامش   وره لنا ق   هقــــتـ واليل رن احرهبم مأحربناه ويف ا  

  ل   و  قال   ربه الرمحن ،ني ا ط    عد الشاف  املقيول يو  ال            رق

 تلقاه رسطور   الشورى بنظم ا  س   يبلف رنيالته قا يف فاعترب   ال  ورق

 ل ـــمأنشدمك هللا   ا ا البيت ملا ا ط  وقال للص:ب ،ني مأوىص بنا ابلشف 

 ه بنا ا  ابوخه به هللا ا ــو       ال  وع   ثا دلوا اسا ب و  ق    

ر وا ال فر ا   دقـــرن قة النور را    البصا ر ح     د  وا ـم:ــــيفبد يند  ا 

 رى هللا فظن مأ ه هبا قد وث    خير  ع  ان ءشا ا الطم  وامحل ــعيآأ هشوا ب

 عند الهوى قد  و  به   التلف والو     درى مبا هستت: يظا يقرمأ ويفي         

بليس يدح  حيث را  دح       ،ني مأنيتتفزه بصوت احملهقه    ع   ويتي  ا 

 و ف   هللا جلباب الظ         ال  ا فت   وغارة هللا والنرص القريب اتف         

 وجهب  هللا حترينا ا ىل ىل ح        

 1} وقال رضي اهلل عنه { 
 رابني مسعون وارا العولق   مألفني رشهد ملن هشهد بنيت       

                                                 
1
 هه الأبوات  وجدهتا   مضن ريفلفات نيتود  الواا معر بن امح د رنس وب  للن اكم  ف     

ثباهتا  نا رء  ا  ق مأج د ا   نس   ااي وان ويف   ريفلفات ه ورمب ا ك  ون  هللا به وحيوت ا 

 رثبوت    نس  مأ رى ق مأطل  علاا . .
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 وفه مُحه راكرتق       مأرلوت حت  ورن جت  را عيل   ىل بيت       

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 قاع دــــوق  ف  خلنا ارمسب وا ت للق    ا نُي    ووا صاحل اك ه اللي  بوب ر 

ن الفضايا عأ الأ فس فديتك  ش    ُرق   وابن العمود  تقدرنا يدل الط      ا 

ه د وا قد نيتب ــوالفسا يند    الع     ح     وىل رن يفيعز النفس ِعده  قىب ا 

 ويفيبايل ولوصالت علوه الي             ل      واجلود حيم  رجا    ا ال والرف

 د واالند   و دمي  لوت را ح        د خل 

 } وقال رضي اهلل عنه { 

الق   الأويفق و،لو العــ وب و  العشاق
1
  

    اقن احلزاره ابلنط          وابرع القاره وو   

  نإ الظلنت ال داق  حتــــ ومخر  ال وداق  

 تاق احلسن وعهب امللو ات العــــ  و يونيف ِِ                      
لوك ااتتاق را  رن حوى رل ك عتاق   رويح ا 

لوك مأصفا واثقصايب ُرت         مِي دامي الصبوه ا 

  عا  عأ مج  املعا  للموا  رن وف          اق

 عأ نييشيا مأنيالا رن قـــاد   رن ابلود راق 

  الق    َ    نِيِ   ن ِ مي  وا ــــب     وعاد  و  ن

   وا ر  ضو  ا ناق ا   رن القو  اذل  قار   

                                                 
1
 و  بعك النس  :   ال فاق و،لو املهاق  
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   زة اقاقاعتاكس الناس وال فار   ِع  يو  

 جد  مُعر عطاس وا وايل خلوف  بن حساق 

  وانيال  السقاا والفقيه عد خف        ر فاق

وامحد وا عيىس اذل   احتر رن م راا العراق  
2 

  والصادق املشهور والباقر و  ن مأ ا الصداق

 رن رعد  عد ن   نستب  رنيول هللا عراق 

  عد الرايق رن املسجد عأ كهر ال      رباق

 ح  بلف قونيني بعــد مأن جاو  الستب  الطباق 

  واملنصي) نِيدِره وَصدُره مض ال وت احلــــقاق 

 رن بعد ا  الصدر جاب النرص وم ي  ايف نشقاق 

  وامس  عيل ونياييل رن جنا الأ يار الشفاق

هل الن          ا والوعد لل انيد يق  يو  التالقم
  مأ ا املوا ب واملاكنيب و  نيقامه خ  نياق

 كأنيًا د اق هنا رن عني حتود هللا دا ر ابل      

  ند الستباقاق يو  السابق  ع       ابلعهد واملوو

 بريت مك رن عاق واعطوته افا بعد الشقاق 

واق لأ اربة ــــوا  و،د  ا  ا ىل عِ ،د رام 
*
  

                                                 
 العراق  ويف بعض النسخ : من آفاق  2
*
قو  : عربة الأواق ب   العني رن عربة وفتإ الال  رن لواق ، العربة مأدات الو ن   

 واق مج   مأوقي   لأ او 
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 راهستتو  الأمع) ورن يبرص ابلأعوان احلداق 

  واه العقاقروالعهب   الأرواه را  و رثا الأ 

 ا الص يق  رثا املهاق ل در اكلصـــا  ويفارا 

  ووقف  ال ووار و  فاا العرب نياق       ًا بساق

 دول بني الرفاقاداهتا مه واملشاخ وال         ني 

  اقور رن ال فاق يهحل   وفــــوقفه علاا الن

تفاق   رن جا ي           با رطلبه حيصا   مبطلبه ا 

  قــال غاق  اا ن واا وا و  الأ رى ربوعه 

 رن ينرص املس ني را و رثا رن خِهل وعاق 

  را النف  رثا الرض راخمللص    ا اب النفاق

  ا رن مسسب رثا اذل  را  عأ نيوق النفاق 

  مأ ن اذل  يعرا وينصف و ا الألباب احِلداق

 ونيتوعات الشعاقرا رن هشعوق رثا رن َ يِط  

  املهاقراالشمس رثا الظا را البارد    حر 

  ان والرا،  تبا ن ىل ااقوالروح والرحي                           

  راقاقه رايـــموا ابلف        وامللتق) بني الرف      

  قيس و  ح      آأ حملستنني وىل رهللا حيب ا                   

  ني وا ا ىل احملبوب فا ن هللا  لـــقه   ااتياق

تف             يفبد بني مأيديه حيصا                      اقبوننا اللك ا 

  مهاقر هللا رنــوور النظم ،لو الــــوا   بهمس
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 اقبطشه يفيط               هللا جا هللا جا هللا                    
هيفت النطاق   نيتب ان رن ا  البرص والسم  وم

 اققو  والطعم   روج البصـــواللمس والشم ال                  

  والبطن و  تطب  وتعزل ابل يد ،لو املــــهاق

 والقلب و  يدرى مبا هرى و و  ت الصـــفاق                 

 والف  صالة هللا عأ الهاد  عد ورفاق

***** 
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 } حرف الكاف { 

 } قال رضي اهلل عنه يف احلث على بر الوالدين { 
 ول احملب فصل واويفكرفضوا ق          ويل متسأ وا        رعا  ا  وا  بق 

 وا نييشيا الصاحلني ومأنيل واومأر         ٍ وني وا ا ىل حنو النصوإ ب عــــ

  ف وترتمسواالمكوا تنسوا ثه          موا  نيآأبد  را ببايل ا          فا  

       وب يُناُل ويُدراُ به ىل رطل        د ن فا  هومك برب الوال                  عل 

 وعوا رن نيواه و همسواابن يفتط        مني وقد قىضوقد قال رب العالــــ

 ِ نُي  ٍ  دامئا وتنس واول                 يفرنٍ وابلواا ن ا حسان رن ىل ر 

حت وبهٌل مم  و             واهجم      ابلــــ ل عند ا     م حلا  ميل وابال رنٍ  ا 

ا ا ن اتوئت مأن تبلف الُعأ   رب قد  لوا رجايف ومأدرمسوافيال            ف ن ابرًّ

  ها ابلرب حقا متل واكرامه ل                   ز تب لن كرىق بصوٍ  وع       ررا

  ىن علام وبورُ    واتبارا رن مأث          قني مأمئ اروا به للمت                وص

 ناًء عن التفصوا وقو  ف  واء ِ       ه ص  الشاب اذل  برأ مأر      فف  ق

ن ُ           ٍ ن ابلرب جلبا حلاحت            ويفجتعل  م هبا عنك مأرسكُ وترت ه ا 

 ع ومأوا وا  والرضاـما ووضك:ــــ   ا وه رن ىل ادةول ن ملا ع        

 هم مأ،أ وق يت:رمسوالاكن ل                داء فيك يصوهبمابن لو   ون الــــ

  عك هسل واو  ىل واٍد فيه  ف       ومك لوٍة غاب الونين عن عــــوورم

   زودة ييففكُ ثن ق  رى ت  ال       ادةا ايك  ي                 ولخأ  و ه

  اٍت تنس وافه   ُروى عن ثق        رب قسمهاال         ث  مأرابع رن ثال
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 بال تد داُ وينجو غدًا يو  اجل          هُ مأ ن  رحتو ا   رن ع أ مأرفــمن 

  ا فيك ِطوبا ممسكُ   ون ا            واالقد ءسلت عنه الأوى بمي       

 مأ ت  نأكُ م بدلت رن ،ني و        ومك م ثرت ابلق     وت و  مخوص ٌ 

 نيوى رو،ك ال ايل ورو،ك را    زاؤ اثا اكن و هاا رنك حت       

 روٍ  عن الباب ميس وانيوى ىل حم  ورىس يع  الواا ن رن ال     ولي

    مويفه را خيدل    ر ل           و   ه وِِ  بع  ،اصٍا رن بُن           نيييأ

لهي  حب  احلمل واجل         و  وردراُ ا ىل ىل را رضوك ع        ود مسن لناا 

 ُا  اَا ُرس ٌن وُر:        ر فليس نيو    ات   ىل نياع ونُيقنا ا ىل ا ــــ

 عأ املصطف) الهاد    اا ن رنسكُ   الة هللا مث نيالره ومألف  ص           

 عأ ال     رب وايف ميان مك نيار نياُ    ني نييشي  ابه والتابع                ومأ 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
     ا        خلها عأ ء        ني هللا                  خلها بع          

  ا     ومأتآأنأ   ني                                    وانيتتقم عأ الـــم

  ا        وانيتتطار عن ط    ه                 يفتطو  رن َول           

    ا        فاتباعهم ض              ه                     مأومأبل   رن ح مي

      را     والوقني   دي                              مسوف تقصد الوح

  ا          فاحتعا الرجا ر                           ىل   رن مأص 

  ا              وابل تآأ  رن                         واحــهر ر  امله     

 } قال رضي اهلل عنه { 
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 ح                ني نَيرب ابيُدا   أ  مأمحد قد عرفنا د                

 رب ق         د نيتبك  قد جت    را صا  بونيعِوِد ح           

 رايقرص يف                     ك       رص و مأيِف رايق              را  

                را   رن معلها رات       ين  صو هقلت   ر           

           ك واطلب املوىل يف   ك ـصا فرضك واحرث مأرض

 } وقال رضي اهلل عنه { 
نيتمت     جات رن  ط  فيكواقيا  وايك  صاحي   يل مأوصوك عا بن حسن قال وقلب ا 

 العرب لو عمل ربك لطف بك انيكبعك   فا  ك  سمِلِ و سمَل ،ني غا  ءشتوك

 ورمحته فيكواحلانيد مأ ا اتين فض    ه  يكــــينا ع هللا و و قد جا رال

وا  ق  ورا مأدبر   وصهرا ومأ يكِعِ ِ عظمي    الصاحب   رثا رن هستت:وكا 

 وعند ومسر الفضائا رن حتنابك ص يك  رن بعد قُربُته  جر روضعك راهوك

 صف ربك رمسوكواكهر عداوته ،انيب   ا ح ه ح يكُصفُره بدا رن رضا رويف

 } وقال رضي اهلل عنه { 
وا عا رت ردجح فالتعمل عي  ا را و بـــ        ثاٍل عند ويك الل:  ا          ا 

ر را   وا  وا خامصت قال ا  وا اكن قصدا نيرت ،ا   ا        ا   ف ن صابر ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ويفده ع  أ  ورة مأ و   و رق  يال   حت ع   ر  ن مأ اب  ه و    ها احل  دو 

جده احلبيب معر العط اس ، ودخل وا القي   ومه هه رون ب ه  ايف نش اد ، 

وقاروا جتاه الرضحي املعظم وحرضوا الزورة مج   و  رن مأ ا ب دل حريض   
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، حفصا حبمد هللا القيول ، ومأنزل برمحته ال وث والس توول ، وحص ا م م 

هل الرني ول . وو    م   ر حت  د الأخ  ة ني تن   رولآأ السيفل وامل   ج اه  م

 مأرب  ونيتتني ورائ  ومألف ، فقال :  1164

 فا ك  وضي         هللا   ارضوفان وحملض     

 ا كرشهور بر         عىس جت  الأرطار 

 وا كوم ابا وا         راروالسادة الأب       

 وا كابهلل ومأع           ارك مأ صــــــومه اي

 ا ك وادت مأر          ارومه ح ة اجل       

ِِ            ر             ابهلل وع   ر ملا اا ك دب

 } وقال رضي اهلل عنه {
   هه الأبو  ات    ص  و   املل  وا اذل   ن يتع  اطون ختس    الرع  او  

ورصادرهتم ابلوصا اذل   و قط  اا ن واا وا   مأ  احلقيق  ، وهم  مل ن 

 ولكه رن الأحياء ، و   هه : 

قط  الوصا و   و قط  يوص  ربك   ها رن حيبك       وويل خه  صو   قال   ا 

 كـواعمل ا  ك راليق ءص  املوت ءصي   ا ونيتبك      فا ن نييشأته فاا نيب ء

 دال دولته دايا   ااول عقب عقيك  واذل  راه  بعدا رن ا   و بك

ن فعا رثا فع   لت و به وو ي   ني فاا رشتبأك  مأ ت رنه عأ ،ال      كـــا 

ن جتما هبا بنيأ قصورا وغُلي  ومأصب:ت   فضو  واصبإ الو ر مسستبك  ك     وا 

  هه الفايده رين         فايه وحستبك
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 } وقال رضي اهلل عنه { 
 وقفنا عند اببــــك  مأيف وهللا بن         وه                   

 وحِتر  رن عهابك    مه      تدار نا برح                  

 } وقال رضي اهلل عنه {

نيتمت  وفه       مي  ويل ِض راواا رن ق      عَْا بن حسن قال ا 

 وبك وحتــــارا واحتع  حمي   رمييفتص:ب ا يف ىل صاحل            

  دارافص:بته هتد  حت      وا،هر تصاحب ىل فانيد ل      ئمي

ن ااا   رراثه رارا  ميك  صــــك ون   صاحب و و ل  وا 

ر   ص            ر   دراراو و ي         الح ال شتميا  ته تـدِوِ  دِوِ

ن وجدته   حـــ  دمي  الوفــــا رن ىل فاني  ع   صاح  يف ا    راا 

   اا غارارايلق        وعند   قٍد مصمي  يعطوك عهد هللا بع         

يف انيعد ال ــــ  ميا ن ااا   رلكم  ف)   اللكــــ  اق وااراوا 

 تبارا را   وم وت تـق         رمي  والنا ال                  هللا جار 

  ور خالص راهشاراواجل   رن وقت فيه العدل فا  ع       دمي

وا دعوت مأني   واحل  نُيوُره راجت               د   رقمي   رع وداراا 

 اره رن ر اراورب ء        والظمل فا  ابلراا واللق              مي

 الوا رياراورن عضا قــــ  واحل  رن ر واملنامسر                   ممي

 ن  و   ا ه نيواراوالعــــ   وبعد ودايج ال :           وا ال شتمي 

 يونيف ِقسم عارارن ُحُسن   ومين   بناا الق        واحملسن مأحسَ 
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 با   ظاراواملنظر ال          أ ولبىن ورميواعطاا رن لي         

 عايل حتواراروح   رط        ملوا عا  رقميمأ  رعك ر          

   رن داوى وداراو ــــ  رايج رن ا ع         ارك افا للسقمي

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ا و حـ ن   و  ا   ابنشرتاــــحنن       ن وحيا ِبزمح الربا      حيا بزح   

لز  الصف وعود وا،هر ِكرا  را مسن ىل نياع  ا ىل عند  ريادر حِ   وا ت ا 

يف الورا    رن  و يقا  علي    درا    را   ا   ال  زرن ين  وه  ئب    ها قسمه ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات خياطب فاا الشتو  نيعود بن عيىس معود اا وا وال  رة             

 1167؛ وو  ،ني جاء لزورته   مج  مسب  لوة اعع  ني ل  ربو   الو ا  ني تن  

 نيتب  ونيتتني ورائ  ومألف فقال : 

  نا ا ىل دارا  حتي             هور    واتوخ     نا املش                

 وااف  ل             زوارا  قا و يشنا ر            فور              

      ن  ارا و ت ر      وا        و  بن عيىس              

 بارا     قد ااعت مأ      ريس     العرش وال               

       وارا  رن اارق مأ           هوة  حتينا  با حت                  

ا               د ابرا             وفيك ق  هللا ق                د َردأ

 } وقال رضي اهلل عنه {

 افر الزيفت و هللا ابلفاكاوء          ااوغافر الزيفت رس ينك دع     
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وا فات الِسِ اابلَ ِفر اب ق         مه قريبه رن ني امأنزل لنا رح           ن  ا 

       وة ويف ل:  نيواايفعند  ق       ااوهممين   رحت           نا   راك  

بن واحمك    وا قد حتيت وهللا واـــفاا  نااب         وابنيلنن ا   وابه ا 

وا حتي           اايفقدا عند  راطلبته قلت  ــ  ناا ناا   املشهد ا 

 د  مأيِف عداا   ِ فا ن ق   وقا   مأبعد  ِوِل ابلُع          َول يفقد دعااويفتُع  

يف اذل   و   النا وابــــ   مأ ا السالارا،د يُعِوِق رن طري    ناه اااا 

وا را هللا     ها املناف  فار  وهجه ابل     مداا  داا     وقا   مأكر نا ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 راهشرتا  و نييبحسن الشور ا ىل او را  ِراْ نيعود را و طا   را ومأيِف ب   ِ 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
هل ابمسرران ،ني قال :               ها احلدو حتوااب عأ بعك املشاخ م

 ر  ا  ك  ور را،د نيوى املوىل مسب ا  ويل عدة رس امأيف وررحيا ابل      

 وص  الستوا راِل ا ت َر ِِن   مض ا  مسراره وبن مسرران بن  امش بش ا

 } فقال رضي اهلل عنه { 
بن امل   ال ر  يف شك  نسا مسرران رفتاح   عبد هللا املسفر املستتيشه ا 

ه برا نياب  ومأبوه الـــربا  رار قسموا  صال ا   قسمه ِوِرا  ِبرِا وَجده

هل ابمسرران حتند امل   و  تب  حضكر  ضوته النوائب  ن م  واحلاصا ا 

 را عصب  عد ومه عصب  وفا رات   ابنشتيكحننا وومه عأ ا ــ ات 
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 } وقال رضي اهلل عنه {
 ها احلدو ،دى به بعك الزائ ر ن للمش اخ مأ  ا ال رابمل الش تو   

عبد هللا بن امحد ابنيتندوه والشتو  امحد بن عبد القادر ابعش ن ص احب 

وِده  واملش  اخ مأ   ا ال  راا ور  ا مأدراا ر  ا ال  راا ، وو  عش  تو  ي  و   ني  تِ

مثان ونيتتني ورائ  ومألف و   هه  1168الأ،دمأول حت د  الأخ ة نيتن  

 : 

 وامحـد ومأ ا الراا  مد       واتوخنا ب َ:

 منا ابدراايع              مأدعوا لنا الرحــــمن 

 } وقال رضي اهلل عنه {
ىل مأ وا  مأويفد وااه الشتو  اييان    هه الأبوات   صدر راكتب  ا 

 ابن الشتو  امحد بن حساق ، فقال : 

 ُرشك رن رشهد النف  للميفرن ورن  و  را ونيارح الفجر رن عند  رعنِا حِ 

 ر ابن عبد امل    وقا لسها ابن عار  واه راهشرتا  مأقصد ا ىل احلز  و  رث

    ننا رشرتا     طلوا اييان عاده بي     ربا     مسوف ا رب   طلف جدمك ال  

 اييان مأبو  وصنوه نيها را و  حضك   اتوا لنا قسم   املُخضه حما الِوِرا

 ه ِ  د  ورن كلمنا ب   احل  ِع         والع الَوطا وحيث رسحوا رسحنا   

 ومأرا العشاوه كر نا ا والأبنا ب    را

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ووني ون ال      راا  واتوخناب :مد                    
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 ع  ابدراا     قوف ر  اره       وا بمك ء                   

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رء وا ت مأر  اآأ ك    فا را ُ  د ن امل  إ لسا ك ُوب عن ال وبه حتواروعيل 

ن ق كرى عونك راك ه عي  كـا ــــواكرا الناس يف ش ا ِبدامه حَتن  ا كــــفا  ك ا 
ن نيتب  رنك   فن رىض رن  را ك وا اقيلت عا كــــابلرضا رنه والرمح  وا   ه ا 

 ك     يفتفك ااعا فا  ه رعك حيث اك   وادعه مأطلبه واعل    الرجا به نيها ك

ركاك   را زاي  طرف  ع     ني   ىل مأوا ك لوه ا   كـــوا ت ذل ابحِلم) واحتعا ا 

نسك وجا ك  ك     والز  الصمت فا  ه لك  ايت  ا   فهو   فيك راختىش رن ا 

       د ابرصا ك   يفتعهر ويفتعرا حل     كـــفيه   رن طوفات املعاطب مأرا 

ن كلكمت اب  فت   ك ات يفابس اك ـــــــوا   تا ك ـــ حيث هتوى و سمل رن اني  ا 

حتضا ك     وه  صو   وف  ا ك  با و  اذلمسر راي ين ومييل ِد       ا ممن حيب ا 

 كــــخه فوايد ويفتطل  بقش رن ثبا   ط فا ك    حصون السالره رابدا ق

 } وقال رضي اهلل عنه { 
    ها تف ر ويفوا نُيلوبك     اريف          كـــالناس رش ول دوبواذل    عووب 

 وبك     در قفا ا ونِزِه رن رساويك ح  كــــخلها واحتعا مأفاكرا تق    عووب
 باحي و وبكــــ افك حم  رلط  رن ق   م يقتدوا بك      واصلإ الناس ابفعا  فه

م رات         رن بدت رنه   وا ت غا   قفا ا  وا ك ومجة  وبك   نوبك     ِراأ

 وبك    وارت:نته وع       هبته مب:ن  عت  مقت ابلوار والشعته  طاريف طوبك

ر حتن  وبك    حياتك و  العقىب  ق  ل     وبك   وانص ته مبا ح  ِ      مُ  يُوقِِ
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 حيث  ااا عن فعا التجسس يهوبك  ووبكــــ مأهش وا وا ت تقرمأ قول عاق ء 

   هما  تعهب رن ءوا رن حزوبك  روبك    وايضًا رن ال وب   ارا ح رنه

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ن ايت  وا ا   د وا ومأ راا  ويفا    يف   الصرب وانيتسمل ملقدور ر  نياق ا 

 وا رث ااور عند الباب وابسط   مأيداا  واعتصم   الشدايد به فرمحته ت شـاا

 ه خنشااــــفرج الضو  واراد  ملا في    ف ــااــــو واومسر ا مسه وقا ورب 
 ااــــوا فنا   ىل امليفويني مأ ا ب ض  جتلب الالارن رراضوك والطاعات و  

 ىل ريفرن رن ا ا اا ن را ال  رجاا  ع اــــال ورويف  وامغر بنـوانيرت احل
يف ا ت ورنعم   وا د رن فضا رن قراب  عن ر  خالا  عأ ىل رن جاارالنا ا 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ابهلل مأ صت مبا قد قول ابلقلب ومأو ا  نياق ا ن ايت  ح احلال رين ملعناا

 نااــ ومأبرص ا      التقوى وكمكوا ري   وابه بسهناامسن رواكب عأ الطاعات 

 الت:ناافا ن رن ضِو  التقوى وق      را و مأيف هبا ح  يق         ولون  ناا

وا ربك مأد            هما  بعوده حشو ا ضو  واضناا   اا  ل ن ال  ونياق ا 

 فا  ه ا ن ااء   مأحترى    زائنه واءناا  ناا   تبلف السيفل ابلتوفي  يفهُجد مي      

 رن عطــاو و  ره ىل رن اكن هشتناا  ناا    ابذل  رنه ابيفرح حمبوك واص    

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 ُ  قا   ا   ر  را حيصا الضو  نرحتوا  وا         وعد خه مأبوايت ونيمل عأ ب

 مسوف   را ساعد   النوايب ململوا  نوا        املل ت را سفه ووا ،ال يع 
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 ابيوارون   كا ر  نا غ  رش وا  فرا  رصته والوا  كرى احل  ررتوا

 ورن يفن ر   الل و  ردلوابني فاعا     وضو،ه وابمييس د  اا ر رسفوا

   ا وط رش وارن ني ت صار ابلشوفه   واجلزل رش:واوابرص الز ن بني الهزل 

ن وا عأ العقال  ررو   وهللا ا 
1

 وا د ام ر ن   دف  الهوى غ  رف   رش:وا

 وا ت مق وعيل را ال وا احلال ردروا  با وعاده عأ املو ع اق  ليس ررتوا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 را   ومسن واث  بـــمويفا    فعك وض  را     مأيف وقا  مأقيا عأ رن دبر مأر

 را    بووب املس نه فا ن   رليشسه خف  وقف خاض  ملا قد قىض همال    را

  قىب ه ا  يت ابذل   و   الع    آأ وي    وابراــعىس الرمحن خيتار را و  

 رة رن نيملأ مأدرا       اا وا و  ال      فت ك و رصاومين ك اذل  فيه 

 درا    ويف   طاع  هللا  رف  اان ق      را    واف د وا الند  فا وه همال ت   

 مراــويفتفرت رن اذلمسر دامي ط    ول ع  را    ومسن عا ف عأ فعلها لو  وجه

 ور صدرا    عىس ينهح ابلن تول  به  ربا      فهو  عم البضاعه تعنيأ فيه حت    

 ثن وفِ             َا بها قيا   هلل درا

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 هه الأبوات ميدح وهس تتعطف هب ا ج ده رني ول هللا ص أ هللا علو ه             

نشاأا مأ ه اكن وات لوة هس    بعك الربار  فسم  بعك  ونيمل ، واكن نييشب ا 

                                                 
 الهررو  ابللهج  احلرضري   و الس ني الص   احلاد جدا وهستتعما مأحيا  لل الق  لقوة ،دته   1
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 البادي  ي ين هبها البيت : 

 تع       ن يل وريض ويِف تعنيت  

 فقال  هه الأبوات وحتعا  ها املرصاع مأولها :           

 ويفا و   ا ك وو  حتـــم   حب  ر  ن يل وريض ويِف تعنيت    تع        

 ويِف          ودا بنظرة ود    مأ ظر ُعي         والقاا  ايد عأ ىل اليشه وامل

   رن ني ـــلويفا رادارت اليشهى ر  ر يص وص  ولو مي  رائ  مألف  

 كـــويف شعش  ضوا مشس ا اار مأو دل  ويفحترى الف    البا،ه ودار الف 

     ون وجايل ءوو  الع   وهبج  ال    كــويفجأ البدر مك كل ت نيودا ،ل

 و ابل تاب مأرني     فامحلد هلل و     كـــالعبد عبدا وجا  امل    رارل
 ره وق هش  وق يولوك عن و            وا رجك ابلصدق والقا الصدق   رعد ك

 يفاد  مب اد  عأ را       وااف  ف  كــو هللا ر  وريض  ورا ا ىل رزنل

 دهس راولكك        الرامح اليل عأ التق   ـــوا   بهمسر اذل  بني الرنيا فض

*** 

نص اء ر ن طباع   دي وان احلبي ب ع يل ب ن   بعون هللا وتوفيق ه ق ايف 

حس  ن العط  اس اجل  زء الأول ررتب  ا ع  أ ح  روا املعج  م ر  ن الأل  ف ا ىل 

الاكا ويلوه اجلزء الوا  ييشتد  رن حرا الال  ا ىل حرا الواء وامحلد هلل 

اذل  بنعمته ت  الصاحلات وتتزنل ال رباكت والص الة والس ال  ع أ مأ ا 

ه  ومأ ابه السادات القادات ونيمل  س لن  و  ا وامحل د هلل الربو ت وعأ م

 امحد بن معر بن طالب العطاس                         رب العاملني . 

     5/8/1430املالك :                  
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 فهرنيت اجلزء الأول 

 3 املقدر 

 7  بهة عن الناكم

  الباء املو،دةحرا 

 13 مأبديت بك و اذل  ابمسه  س  ا شب

 15 مأبوحسن قال رن ق يقصد احل  خاب

يف رن امل توب  17 مأوصوك وابعوا فامس  ؛ يفتفزع ا 

 19 مأبوا ع ان قد ينقا والا مجا يطوب

 19 مأنيتت فر هللا رن راكنييب اذل وب

 20 ىل رعىن مبا واه عاا  و،اب

 20 املستتجوبمأ ال ونيهال ابحملب 

لونا وارا واعف عنا ؛ وخ  رطلوب  20 مأ ظر ا 

 22 حفظوا نشتودتك ومحد يو  قلت الصواب

 23 راس ا ريبه علوه النور   اجلو نييب

 23 ضوفان حتيد وعند هللا مك رن  صيب

 23 نيال  ريب عأ نياكن واا ال ثوب

يف حبمك القضا ر توب  25 وهللا راجمليس فاا ؛ ا 

 26 عفيف الوو  بني العرب جعبت وبن

 27 عا بن حسن قال قلا عهبته الش وب

يف طالبه× وفاحت الوو  اببه   28 راطالب ا 

 29 و س رن نيار   عوبون ااا العجب 

 30 عا بن حسن قال قلا عهبته الش وب



436 

 

 

 

 

 31 عبود ابين و    ونيط قلا حمبه

 32 لوحتيت للوعد وحتو ر يق     صيب

 33 صاحب النو  الطوب  راخيوب –عل  بشتوخك معر وعالقان 

 34 حمة ال   والواد  ودوعن نشب

 34 و هللا عأ الودون  ينات الشعاب

 35 مك   حريضه رن الزوار وقت الرطب

 35 و هللا عأ الواد  رن املزن ا صيب

 36 واعطنا رنك  صيب –و هللا ادر نا قريب 

 36 عداا النصيبوقاط  الود   القرىب 

 36 لويف املصايب  رق راضوت ابلوواب

 37 ابديت ابلرمحن عال  ال ووب

 37 ونيايج الناكر  ف) رن يفورا قا الرصاب

 38 ونيعود ا ت راتعرا ل  اوقدا اييه

 38 وصابط النوره بز د  يب

 38 وعبدرمحن علو    ر وبه رءب

 38 رااور الا لذل وب –رارع    و ايب 

 41 ان للزوره رعك طربه –اصرب عأ الس  و ها 

 44 اتناب ابن الشني قيا املشيبلأ او  ن 

 46 نيا  ورن الوه العود وامللتج) به

 47 محد ان اكن   فهم اوكرو  النجابهاو

 48 الا وصاح بعك العرب يفهترت  به 

 50 ق نرنيا امل توب –لو ق ك ن ،اجه 
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 51 ا القاعده و طوبان اكن حننا عرفن

 51 رن قصدمه راخيوب –ابنزور ا ا ال ثوب 

 52 لك  اثر الس اب –دارت اجلوده ل نده 

 52 تولكت   ىل الارور عأ ريب

 53 نيوى الصع  رن بعد الربوق اللوا ب –ءبطنا بنو راحترت رنه قطره 

 54 حبرب ايب الستبطني فهو احملارب –ورن اكن حي  عن رعاو اصاب  

 54 ثا حنن لويف الفضا الا ر ائن الفضول ورق العوب رن ىل جا ب

 55 اب جلهب والو ب يفابل سب والنصب

 56 فقد فا  قلا ابملىن واملارب –فان مج  هللا ال رمي جبمعها 

 57 وابهلل يفتعلو عيل وتنشتبوا –الاوردات الواردات تقربوا 

 58 اوعن قريب وصاحباخا عن اا  -حتزا هللا عبد هللا افضا راحتزا

 59 مأيف قا ملن اكن يل ،انيدًا ، مأتدر  عأ رن مأنيآأت الأدب 

 59 ويفكرى و با ويفرعتبه –ان ايت ان  سعد بني الورى 

 60 كلكم مبا مأبرصت و،اف امحل) 

 61 اب  اذل  بوده الرمحه ورنه النصيب 

 62  هه ب وناا مأبو ا ومأهما و قيب

  حرا التاء

 63 را    ن اذلمسر بني الوقاتبوب ر رن 

 63 رسحنا رن رابمل العباده وال رارات

 64 دلوا م راضمك لو نت   ال و  ادلوت

 65 مس  نيائيل عن ني  انيتناد نياديت

 68 وراريفلنا   ح  ا ا الونيتوة –الهي  تونيلنا لنبلف نييفلنا 
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 71 وجا دت فيه غ  وان بطاقص –حتن:ت اىل ر ين اللبيب اىل السوى 

 72 دار ال رور عن املساو  انيفرت

 74 الاجدوا بعز  وثقات

 76 مخييس مخييس   احلروب وخارس الرتوب اوا جدت عأ العز   يص

 76 وعديت وجلايئ   امله ت –ونيتود  ورنيول هللا ونيتند  

 77 ورضوا ه طوب النف ات –نيال  رن هللا فيه السال  

 80 و وا املعايل   اا  والاخ ة –او طالبا درس العلو  و ولها 

 81 لو ور رعمك وروت –وقو    حرضروت 

 86 تقىض هبا احلاجات – ورة احملضار 

 86 رناا يففات فاا رات واقفا وفات

 86 وخال  النور و ور السموات

 87 و هللا يب ابلف رراد  وريض قيا روت

 88 و،اق اقد  تفرح اكن بك   حوات

 89 امحلد هلل رن  خلقنا للفوات

 91 لوعندمه عرا ويف عقا ويف وي

 91 مك جعايب ومك   ال ون اكئن رايت

 91 مأبه بعوضه يق    وعيل رااتصوت

 91  اات رافات رث   ات يل  ات  ات

 92 رسقط النور وحتو ر وق    اابوات

 93 وحسن قدرة الرمحن عزت وجلت

 94 راعهرا الا اوا بترد رن ىل   

 94 رع  حمبني رااوروا ل  غ   ات
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 95 حسيشتك مأيف قطعت اذليا والراس بت

 95   الص ،الت –روا   الاقدار 

  حرا اجلمي

 96   جا ه عنا ال روب تفرج –صلوات ريب والسال  عأ اذل  

 97 وصاح راعاد يهمسر صوعر  عند ،اج

 98 ابلفرجضاقت عأ الناس و هللا ف ها 

 98 وفاحت الباب و هللا وقريب الفرج

 99 و هللا اون ابلفرج –ومسرمي الوجه ضاقت 

 99 رن يفرعه وه ويفوه رافلإ   الزواج

  حرا احلاء املهم 

 101 نيافروا تص:وا –ولنا علومك 

 102 يفجت  هر وامس  قول    ط رهوح

 102 رن ال فور ا فتإ –الوو  ابب ال ور 

 103 ورعرب الصوت اا الصوت صوتك رلوإ

 105 الوا لنا  ح و ا ا الهح ابنشرتح

 105 الوا لنا ورشاخ ري  ابنشرتح

 106 را      ح قرن املال خ  الهوح

 106 الوا لنا الهح وا ا الهح ابنشرتح

 107 طريقك عند  وعيل ابمسإ مس ه

 107 حوابعيل راحت اا وا بنا تنطو 

 107 ومس  رن مع  راااا  ور املصابوإ

 108 بين ر راه راقدر هللا فيه صاحل
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 109 اله رطروح   رطروح رااب روح

 109 عىس هللا يصلإ الناس رره وصال،ه

 109 بين ر راه وعد ا ال  بت رو،ه

 110 ح ر  احل  كلت   املنا ل تنوح

 111   وا الوالث القهاول والالك  القيوإ

  حرا ااال املهم 

 113 رن ب ا العمل  د النفس   حفظ الارااد

 113 بين ر راه و ا القناصه عزرنا جد

 115 انشدا رن  د را  قط   ا ل   د

 115 وطالب الفائده رين واب ستتفيد

 116   وملن ااء   رن عباده – و  السال  نيال  رن هللا 

 117 ثامم مهم  سموا اىل ا،د –هلل فرق  ح  للورى نيتوقت 

 118 الا الهدى والسداد –اوا مأرادوا فتن  ابينا 

 119 و      الز ن يد –ءود لظا الأ ا ال ونيهال اب

 121 ايب رات والا وان والا  واجلد

 124 وعدت ملا عند  ابعود راعند  – قلت بضاعات اىل غ  نيوقها 

 125 ابو حسن الونا واحملاردحسني  –اراف ورتبوع  واتوخ  وواا  

 126 اقسمت رن لك ت الوا،د الا،د

 130 بيشسم هللا افتتإ املباد 

 133 قا للنجوب املستتجوب الشاد 

 134 اب ت   املشهد –  ال ووار   زا

 135 مسرمي وابرق اللوة برق ابلنجود
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 136 وعزرنا قد جد –ابحل  معر ر  

 136 الشهودو هللا حب  املشا د والرجال 

 137 رن جا اىل املشهد يق    ىل فيد

 137 رن عند  اب زيد ا   واب زيد

 138 وابعويد ن ابلستود نيعد بونيعد

 139 واتوخنا بن عد ولويل امحلود

 139 وبن عفيف يفتصاحب ىل اكيد حسود

 140 حننا عأ حتيد –واتو  ابمسرران 

 140 اب زيد  مسرار   –و هللا ادر نا بشاره 

 140 اب بلف املقصود –حسني   جا ه 

 141 يفوو  ني ن ابمخلو  فرع ررفدمأ 

 141 و هللا انيق  حريضه لك  حن راعد

 141 و احتيس يفمسعت الصوت حصا قصود

 142 هود ربك علونا ومخييس هود

 143 ورزمح  رن فتإ ابب الع ر انيعده

 143 عأ اجلودات نياعد –مسراره وو  ر  

 143 ورقد  ىل حتيد –ومعر روىل  ضم 

 143 مق وعد ءن وا ظم   القصود

 143 و هللا عأ الواد  نيفا  والصعود

 144 عطانيتنا البطاش و  البطش الشديد

 144 ر ىن  مبعىن ر  الهاحتس ورد

 144 بلخ  نيمل عأ اتويشص وا ا البالد



442 

 

 

 

 

 145  ورة احل    قي  معر خ  فيد

 145 جا اىل روض  املشهد لسيف  وجدرن 

 145 فيني عونت  ها الصوت وابنيعود

 146   ا   وخ   اد  –الاوحسني انيتمتعنا 

 148 اللو  الاقدار والطال  نيعود

 148 ر اح رن  يد واملاوى  ف  اب زيد

 148 اللوا والشعار جدوا   القصود

 149 رسقط النور ىل به رن الناس هشهد

 151 امحد هللا عأ رااممك رن راد ومحد

 151 ابريل علوك ابوات فا صت وعبود

 152 اد  السن دف ال   ااوا دخ

 157 وا صت حمل و  النشود –وراقد اللوا ا تيه 

 163 امحلد للبار  بل نا السيفل ومحد واملراد

 165 محد امصت عأ ال  اذل  ليس يبدااو

 166   قنوتك والسجوداوصوك ونياق كهبلا 

 168 و دمي  مسن رطوعا للصمد

 169 رويد وعهب يف مك بظنك رويد

 169 قولوا لقروان ابقروان و   وه ريد

 169  دمي  عيش د وا الن د فا  رن د

 172  عوو ابهلل   و  الوقت مما بدا

 172 م ه وغامن البارح  عا رين رقاد 

 173 ورعبوداقا عرثيت  –الهي  حب  النا 
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 174 ورجال السلف غاره ملن ىل هجده

 175 يقول  و صاحل طلبت الفرد و اب املزيد

 176 عبدرمحن وحبر العطا والافاده

 176 الفائدة بوده رن جا ا ىل املشهد

 177 عأ اذل  رنه وتوك املزيد –وصاح مسن رعمتد فن عراا 

 179 وا وقت رفتون راوا وقت صل ه ونيد

 180 وررحيا ابلقوا  و  بنا ا جديد

 181 نيمل عأ بن حسن نياع  تصا ونيعود

 181 ا ال مبنظو  عبد القادر املستتفيد

 183 و القادر  قلا اللو  رعىن معود

 184 نيال  ريب عأ اتو  احلرض والبواد 

 186 عوال وا الوقت رن يفجاهبم  و نيعود

 187 اهودواملشاخ    –اتوخنا اتو  املشاخ 

  حرا الراء املهم 

 188 الا و هللا ورا ق السلطان وامل 

 189 اوصوك وو  رعك د وا وعندا برص

 190 بين ر راه رن را  ابب اجلود مشر

 191 وعرا بو يد  ورا الويل النو ر

 192 يف اعا  را با غ  امأ  طلب را

 193 رصطف) ااف  النشور –الف صلوا عأ النا 

 194 وتقريب رن ق يدن رين رزاره  –و  ال تب حنو رن يعز لقاؤه 

 195 لتقص   هشف  الوك اعتهاره –فياعابد الرب القد ر حتوابنا 



444 

 

 

 

 

 195 واملن رون للك ارر رن ر  –و ب الرجال املقتدى بفعامم 

 196 وجنمت  ابلعهب فائ  احلور –هللا ي  ال ور 

 197 حترى رن عوين اار  ال ز ر

 200 يفقا لستوف هللا فلانك الظفرمأ 

 211 وقارو تنيشيه رن غلب ال رى

 213 وبن املناصب والرجال ال ربا

 220 ان   ون مم ر  الا  ا توار –مسر  امليفرنو الاجة الا يار 

 221 اا مل  طا عأ املستتع  –اع  ال تاب ول نين 

 222 داراوبوا ا رن الفردوس  –حتزا ا هللا عنا ىل خ  

 223 وفاا الشفا و ح الصدور –  رعجزات هبا خفره 

 224 بني لنا ااره –واتوخنا احملضار 

 225 وبت   مهره –نيهرت   لبنه 

 225 وبرد لبنه ب ونا صلإ طول ا اار

 226 وقلب ف ر ودبر واعترب واصطرب

 227 خا حننا ابنس  –دل ومحد بن عد 

 227 ضوفك الزا ر حرض –قا لستود  معر 

 228 يقول  و نياق بديت الوو  ابلفرد ال فور

 230 ابديت بك وريد  ابواد البواد  اب وور

 234 يقول بو ود  د  ابلصفا ومس 

 235 اتوخك معر اب ت مسراراته هجار

 236 جا رويفا وبوب ر و  يعمل ال 

 236 ومعر ومعر را  عأ الضمي صبار
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 237 هللا ورن ي فر هللا ءفرنستت فر 

 237 حن وعيل خلنا   القول د ر الف ور

 238 اللوا وابللوا فرا ا اار

 239 مق وعيل ءن واملوىل ي  ال ور

 240 واتوخنا الزا ر –بن عيىس  اتو و

 242 وءواث املستت ووني انيقنا ءوث املطر

 242 حب الصق  يفجا ابعباد وال بن مس 

 242 خ ة هللا خ  عا   هورزمح  

 243 وابرزامح بيل قلا بعشق  رره

 244  ات القمل ومحد ا تب  ف حرض

 245 ل وث وحملضاراو–واتو  ابلوعار 

 245 رادر  ورى ا ا ااحيفه اورمه يفورى

 245 القول ر ور واملشهد بدا فيه  ور

 246 معر  عند رشهد معر وبرا ع ره

 247 ابلهامش  جعا ب اره الهي  نيا 

 247 عا بن حسن قال اف     ورة معر

 248 ولواد  املشهور –و هللا عأ عوبون 

 248 عا بن حسن حومل ال ووار وارىس رزار

 250 البار،ه افت رشهاب البال نيار 

 251 وعبد القادر –واتو  حم  اا ن 

 252 عا بن حسن قال ومل روب قا ومعر

 253 بر   الستود معر –م ون ابملطر و هللا 
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 253 ونيار  الصوت قيا الفوت جد وءفور

 253 و هللا عأ الودون والها  جرب

 253 الا و هللا حب  اذل    جا عأ الطور

 253 كزودوا للقناصه وابهوا ابلظفر

 253 اجلاه رنجاه ورنجاه رنجا  طر

 254 وبو عيل ومعر ووا العمر والع ر

 256 البارح القلب يفحت   لواحي بنور

 256 و هللا عأ الواد  رن انيتبال احلج 

 257 الا وررحيا ررحيا بك الف وا رث

 257 بين ر راه  ع املقارات ا قلب  

 258 ابرق رسى ابملسافا ابت يد ر د  

وا حتيت دور يف ا  ا   259 راحل  الشرب  ا 

 259 معر معر ومعر نياع   قه ومعر

 260 قدره عظميه ختايلها بعونك هجار

 260 بعك العرب هسم  التطروب والزعوره

 261 الا وو  ب وت الع ره يفتو ر

 261 رن غ  رطرود ومحد خلها مق ورس

 261 و يب اخملتار –واتوخنا رعروا 

 262 و هللا عأ لي  رن انيتبال املطر

 262 ونيار  الصوت قيا الفوت فك العسور

 263 ولهو  والهدار –وررحيا ع ر 

 264 اب ت الوو    املشهد مسراره مسب ه
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 265 و هللا عأ دوعن الواد  ا ض  النو ر

 266 نيا  وعاق ا طرات واجلهر وال 

 267 وحمومل ال ووار –ومعر وحمضار 

 273 قلت ا بين قا يل نيا ر

 273 بين ر راه يو  الظفر ني ه ري 

 273 و،اف ال ووار –واتو  بن نياق 

 273 الابصار رعوار رن يف  برص راعترب

 274 وعبد القادر –واتو  حم  اا ن 

 274  ات ا،ك يل وعيل  ن  رن اوت  ر

 275 ااع  وره وااتصر –اتوخنا وهللا معر 

 275 و الهو  والهدار –واتوخنا احملضار 

 275 بص رن ينرص هللا  رصه احل  وبو 

 275 وعيل عا وارا   ااعا عا  ظره

 275 و هللا عأ دوعن رن انيتبال املطر

 276 وبن عفيف انيتتقا   السوق ابعو رره

 276 ر ىن عأ رعىن بصوت الظا ر 

 276 قدر ويف،د عأ رد القدر   قدر –هللا هللا هللا  هللا هللا قدر 

 277 الستود اجلود وارا الساده الا  و 

 277 ا ال مبسطور بن صاحل رلوإ السطور

 279 ادعو واعنوا لوجه املرجت) املنتظر –هللا هللا هللا   هللا هللا ءفر 

 280 يفختصم مليفرن يفتصوبك رعره

 281 بين ر راه ورن مس  ر نا  وابرص
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 282 راحينا للسها  رب نيها الارور

 283 وصاح راابل عبد هللا تعدا معر

 284 اا ن واا وا والا رةومعود 

 284 احسنت وااعر حتزاا هللا  يور

 285 و ا الصفا واليشسط الوا كا ر 

 285 عا بن حسن قال و حتن اجلبا والب:ور

 286 عا بن حسن قال الوا  حمك وحلجور

 286 وصابط النور تآأن واصرب

 286 عبد هللا اوصوك فامس  ورىن خاطر 

 287 اللطوف ا ب الوك ورن  و احل  

 288 وال    طاا رستتور –ورن الاني ء احلستىن 

 289 وقا  ان امل ا   راقفا ا كفر

 291 امحلد   ورب راح اله وافتك الع 

 294 او تنا وعبود ومسرتنا وقت رر

 294 نيا  ورن الوه امللتج) والفرار 

 296 وحسن رن طلب صاحب رن العوب عار 

 296 ومعر يفبرح   اسزعه حس الارطار 

 297 وعبود ا،ك للواا مبضمون الا يار

 298 و ف  اقيا عىس تقيا جباه النه ر

 298 قف لكنا  طلب الرمحن وابو  ر

 300 ولفقيه املقد  حص بقورك ب اره

 300 جاد  وء اعاعه   رىب  و ر زر
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 302 يو  حتينا ابنزور –ومعر بني مسراره 

 303 و ا  ود ابهوا رن ربمك ابليششاره

 304 قلا ر  القلب الرحمي قد نيار

 306 وبستود  معر –ابلنا خ  اليشه 

 306 نيعود به وحول يفح بدر ال ور

 307 وقهوة النب ورسا ردرل  ب 

 308 ابديت ابلرمحن رب العرش خالق الفطر

 315 الافاكر....  مس ه د ر  -قال الف  ضاق ،ايل 

 317 اا ر الوك امحد ال ث  –وحمسن ا صت ملا اقول 

 317 و هللا عأ ا  الهجر وال ار واملنظره

 318 اللو  القلب   و،  و  مس ه

 318 لقد نياء  عمل مأاب بوفاته

 319 مأيف قا لأرابب العقول مأا وا

بع د  عا بن حسن حومل ال ووار وارىس رزار   وارسيت وجل:  حتن 

 را نت  ر

319 

  حرا الزا 

 320 لنا ىل خ  اكرال افضا اجلزا –حتزا هللا عنا نيتودا رتفضال 

 320 نيعود قلا و،ا بني القسم واملوو 

  حرا السني املهمة

 321  دمي  ءن يل وانيقين رن ابر ال وس

 322 يو  حتينا ابلنفس –اتوخنا بني مسراره 

 323 بعك العرب هشتبه البارق ر  راقيشس
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 324 اك ك ب وت املهينب رب   الراس راس

 324 اللوا وابللوا خا النعاس

 326 ويفحشاره رد ا   يس –اقتا املايس بقاه رايس 

 328 امسعوا رايقول املعتين ،لو الاحلان

 328 ورعودان ورربا رس ا عأ الناس

 329 و ن قعرا ابدوهس –قا لبا  شو ن نياق 

 330 فاقت نيقاو الناس –نيقاي  ال ووار 

 330 مق وانيعد الستود العطاس –ابهلل واتو  ابلوعار 

 333 امحلد هلل رينا  ا طرح فوق نياس

 334 محد ان ايت تعط) خفر  ايد عأ الناساو

 334 الا وصاح رادر  ورى وا الوقت رع وس

 335 رس،ان صابر اىل دار ال فارس  رس

 336 اب طل  الاحياسر   –محد توافينا ار  و

 337 ،ني تدع  يف وس –ووحتيه امس  ورس 

 340 مك رن عدمي ربه دعاه ابلناس

 340 وطالب العفه بطلب  الناس –فالس ورن ،لوف ايف  

  حرا الشني املعجم 

 343  ارت وقد غاب الرقيب والواش

 344 و ا الربط واملشا ص والفومل والقروش

 345 املنا  الا و هللا ورب وروىل

 345 وغنب رن عاش عند البخا و س عيش

 346 طابت رعيشتتك ورعتاش   ىل عيش
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 346 وبن حسن  ات   قص  الانيد والوحوش

 347 ا ال ونيهال وحيا عد وبا الطشوش

 348 عا بن حسن قال عارضين صبا فيه طش

 348 يفابهلل الا بين رره قيايا ح ش

  حرا الصاد املهمة

 349 حرر  السوء رضوا ا رصوبات وا قا 

 349 الا و هللا وو  ر ق دا  وقايص

  حرا الضاد املعجم 

 350 رن ا ن راحتيت را  د ن عند القضاه

 351 وكالره  ور اضا –مه    مث ا قىض 

 352 راطبيب الا غلوظ –قال بداع القوا  

 353 وطايعه قرص    طولها والعروا

 353 عوو  عضين اا ر قك وعوين اب 

 354 وعبود احلهر عادا ختيل فريضه

 355 افت  ونيها رن ،ايل اتنينه وحمضه 

 356 رب وفر رن الطاعات واا ن حظ 

  حرا الطاء املهمة

 357 ريارا اصرب ويفتقرب طري  السخط

 358 رن ابهشوا الهوى ابقا ب   ا ضبامل

 358 الناس قاروا وصهر  رايبا الاقالمل

 358 عني الرضا راكرى   خلها عوب قط

  حرا العني املهمة
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 360 رشهد معر قا لبااييه ثيشت مجمعه

 361 بين ر راه راقدر الرمحن واق 

 362 رن اكن حيسن اىل املبعد ورمحه قطو 

 363 وربنا ومسرمي ا ظر الونا رسي 

 363 بين ر راه قويل حمك   ح  واق 

 365 رن اعأ مل  مسرمي وابرق اللو 

 365 ووا اذل    بعه    ورا  اتباع

 366 يقول بوب ر راوا نيوق ويف رصاع

 367 نيا  ورن يفرهجااوا ضاق ورع 

 368 فقر  وضعف  واق  ويل وجعز  اوق 

 369 امس  رقايف  روق رن مسعه

 370 مس  ومسو  الالك  انيتمت 

 371 لقد جاء  راق امسن اتوق 

 372 نيفين  جتلب البضائ  هه 

 372 وورن ،ا  الأوصاا البديعه –نيال  الوو  ونيلطان الأباكر 

 372   هلل ورفاع  –  هلل واتو  امحد 

 378 و هللا عأ رؤس واد  معد واسزعه

 378 ان حتيت اىل ال ووار   ق الرب 

 379 وجموب ااعاء عبدا عأ اببك امس 

 379 الناس عوا اقيعهعا بن حسن قال بعك 

 380 ان اكن ربعك وا ت اعوج ربوعك ربو 

 380 نيال  و  ن ا ل  والنس 
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 384 صاحل اقط  رن ا ل  الرجا واملطار 

 385 رد كهرا ويفتبط   صيل حت عه

  حرا الفاء

 387 وقهوة النب و  قلا هبا هشتتف 

 387 عيي عأ ءصن نيا   ررتف    اتنف

 388   روا اخملوف وو  تن ر علونا

 388 و هللا بدعوه صاحل يل ولطوف

 389 عند العرب واكرا الاوصاا –الشور عاثر واملروءه قلت 

 389 وعيل بن حسني اوصوك رن  فسك ا صف

 391 ررحيا ررحيا بك ولهيف املعرا

 391 ومجوا الصفه مجا برمحتك وصف 

 392 رن يفحيب الصفا   رد  رن فوق قوا

 392 مسن لطوفا ابللطافه  متا * مأوخسوا  متا عنك ا لف

 393 الاوررحيا نسا عبدهللا بك الاا

 393 وحتب راقلت ح  ت ين بنت الا اا

 394 الاو ابنا ،اوروا رن حيث الا واا

 395 و هللا حب  احلر  والبيت وا ا السلف

 395 و ا الهدى ووا الندى واجلدا وا

 396 قول لكه  ف –عرا  اا و رن 

 398 اتو  رعروا مق ابلضوف واتو  رعروا

 399 ونيتود الرنيا قد   ابعوا اعرتاا

 400 ا وبه ارا الومخ راتني   ورنوف
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 401 واتو  رعروا و،او  حسني الوصوا

 402 كا الوفا والصفا والود  زلف  لوف

 403 ع رن طراوليس تنسب للمصنو  –املدح واذل    الااتوا لصا عها 

  حرا القاا

 405 الاررحيا ا ال ونيهال وررفقا

 406 حت ل اا  واا ن حبر احلقائ  –نيال  عأ انيتتاو  ورالو  

 408 وو  ب وت الونا والصيت بني الرفاق

 408 راقو  الا ح  –اتوخك عيل ابراس 

 408 ا  علمت اذل  قد صاع دوعن وعاق

 408 ابيفطالقوقريب الفرج جعا  لقك 

 409 ا ال بوا الهاليب و اليب  ق 

 410 الوا لنا صوت عا هللا يفك ال ل 

 410 و هللا عأ الواد  بالد  والرف 

 410 رن مي ،لوه يح ويك الناقه –وبن عد  ا بدا  طارش 

 411 ضوفان حتيد ب ونا رنه طوب الوفوق

 411 احلقي العمل ونيائيل عن علم  

 412 جعوبه را   ا اتف  قصص قصه

 412 رن عرث رايه ارىس ابلندارات رنهوق

 413 محد خه ابوات فاا للشج  راهشوقاو

 414 رس ني وعهب رن ي رت ولربوقه

 415 الاوربنا نيا  هتدينا بتوفي 

 416 قا   صن رن اا وا بفهم دقي 
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 417  عوو رن صو  الشا  برب الفل 

 417 رابني مسعون وارا العولق  –هشهد بنيت الفني رشهد ملن 

 418 بوب ر وواصاحل اك ه اللوا ني 

 418 وب و  العشاق   الاويفق و،لو العالق

  حرا الاكا

 422 رعا  ا وا  بقويل متس وا

 423 خلها عأ غ ا –خلها بعني هللا 

 424 يو  نيرب ابيدا –قد عرفنا د   امحد 

 424 وقلب انيتمت  يل وصوكعا بن حسن قال 

 424 اوا عا رت ردجح فالتعمل عوا 

 425 هللا وضوفا ك –ضوفان و احملضار 

 425 وويل خه  صو ه قالها رن حيبك

 426 وقفنا عند اببك –الا وهللا بنيه 

 426 واا رن قويل ض را –عا بن حسن قال انيتمت  وفهمي 

 427 حيا بزح ن وحيا بزمح الربا

 427 حتينا اىل دارا –واتوخنا املشهور 

 427 وغافر الزيفت رس ينك دعاا

 428 نيعود را و طا   را و الا برا

 428 الا وررحيا ابلويل عدة رس ا

 428   نسا مسرران رفتاح ال ر  يف شك

 429 وامحد ا ا الراا –واتوخنا حبمد 

 429 ونيارح الفجر رن عند  رعنا حرا 
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 429 ووني ون الراا – واتوخنا حبمد

 430 وعيل وب عن ال وبه حتوارإ لسا ك

 430 و اذل    عووب الناس رش ول دوبك

 431 نياق ان ايت  وا ا   د وا وا راا

 431 نياق ان ايت  ح احلال رين ملعناا

 431 وعد خه ابوايت ونيمل عأ بوا

 432 الاوقا  اقيا عأ رن دبر اررا

 433 ويف تعنيت   تعن يل وريض

 متت وبلخ  معت

 

ه  و به ونيمل  وصأ هللا عأ نيتود  عد وعأ م

 

 
 


